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Não há razão para que a diferença sexual deva 

ser pertinente em todas as relações sociais. 

Certamente, hoje em dia, muitas práticas, 

discursos e instituições constroem, de maneira 

diferenciada, homens e mulheres, e a distinção 

masculino/feminino existe como uma distinção 

pertinente em muitos campos. Mas isso não 

quer dizer que assim deva permanecer, e 

podemos considerar perfeitamente que a 

diferença sexual se transforme em algo 

irrelevante, em muitas das relações sociais nas 

quais se encontra atualmente. Este é, de fato, o 

objetivo de muitas das lutas feministas.  

Chantal Mouffe (1992) 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é investigar quais são as representações sociais acerca do gênero 

feminino no Jornal Daqui, veículo impresso popular com maior circulação no Estado de Goiás 

e que também ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de maiores jornais de circulação paga 

por ano, em 2019, segundo dados divulgados pela Instituto Verificador de Comunicação (IVC). 

O recorte temporal é fixado no Dia Internacional da Mulher, consolidado anualmente no dia 08 

de março, por ser uma data que expressa toda a luta histórica das mulheres pela igualdade de 

gênero. A amostra total do trabalho dissertativo compõe-se pelas capas do jornal supracitado 

entre os anos 2011 a 2018 e por entrevistas com roteiros semiestruturados com editores, 

mulheres retratadas e leitores do veículo.  Com o empreendimento desta análise, sustentada em 

uma leitura crítica da mídia e efetivada a partir da Análise de Discurso Crítica (ADC), 

interpelamos o jornal estudado para questionar quem são e como são as mulheres representadas 

em seu discurso, a fim de examinar como a produção jornalística do veículo incide nas questões 

referentes ao exercício da cidadania do gênero feminino. Os resultados inferem que o Jornal 

Daqui contribui para a preservação da desigualdade de gênero, pois congrega as mulheres em 

três aspectos: objeto, vulgaridade e corpo. Com isso, percebe-se que as mulheres representadas 

são sempre brancas, magras, heterossexuais, célebres e sexualizadas, o que denota a 

manutenção do status quo através da exclusão de todas aquelas que destoam deste padrão 

hegemônico, culminando na negação da cidadania ao gênero feminino. 

 

Palavras-Chave: Jornalismo Sensacionalista; Gênero; Mulheres; Cidadania; Representações 

Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to investigate which are the social representations about the female 

gender in the Jornal Daqui, a popular printed vehicle with the largest circulation in the state of 

Goias, which also ranks first in the national ranking of largest paid newspappers per year in 

2019, according to data released by Instituto Verficiado de Comunicação (IVC). The temporal 

cut is set on the International Women’s Day, consolidated annually on March 8, as it is a date 

that expresses all the hystorical fight of women for gender equality. The total sample of the 

essay is composed by the covers of the mentioned newspaper between the years of 2011 until 

2018 and by interviews with semi-estructured scripts with editors, women portrayed and readers 

of the vehicle. With the undertaking of this analysis, based on a crictical reading of the midia 

and made effective from the Análise de Discurso Crítica (ADC), we interpellated the newspaper 

studied to question who the women are and how are they represented in their speech, in order 

to examine how the vehicle’s jornalistic production incides on the matters refering to the 

exercise of citizenship of the female gender. The results infer that the Jornal Daqui contribuited 

to the preservation of gender equality, since congregates women in three aspects: object, 

vulgarity and body. With that, it is noticed that the represented women are always white, skinny, 

heterossexual, famous and sexualized, which denotes the maintenence of the status quo by 

excluding all those that disregard this hegemonic pattern, culminating in the denial of the 

citizenship to the female gender. 

 

Key-words: Sensationalist Jornalism; Gender; Women; Citizenship; Social Representation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pesquisar a representação social das mulheres na mídia impressa goiana foi uma decisão 

pautada pela própria vivência enquanto mulher goiana e pela observação da desigualdade de 

gênero que ainda se faz tão presente no meio social. A convivência constante com situações 

repletas de dominação masculina ensejou a necessidade de compreender as múltiplas formas de 

opressão que ainda afetam o gênero feminino e relegam as mulheres em espaços inferiorizados.  

No início da seleção de mestrado, a intenção era pesquisar a representação da violência 

contra as mulheres na mídia impressa goiana. As orientações, apresentações de trabalho e 

participações em congressos, aproximação com o assunto e a qualificação possibilitam maior 

compreensão sobre o tema, bem como o entendimento de que a violência poderia ser apenas 

uma das várias representações que circulam nos meios de comunicação acerca do gênero 

feminino. Com isso, foi possível ampliar a pesquisa a fim de interpelar o objeto para verificar 

quem são, porque e de que forma representam as mulheres.  

Dessa forma, a questão central que norteia esta pesquisa é: como o gênero feminino é 

representado no Jornal Daqui, veículo impresso popular, produzido e comercializado pelo 

Grupo Jaime Câmara (GJC), maior complexo comunicacional de Goiás e afiliado da Rede 

Globo no Estado.  Sabe-se que o mito do sexo frágil, da incapacidade feminina e sua 

dependência existencial do masculino permearam o imaginário social por longos períodos na 

humanidade. Dessa forma, inúmeras práticas e conceitos foram sendo utilizados para legitimar 

a desigualdade de gênero.  

Ao trazer à tona as representações sociais das mulheres na mídia impressa popular 

goiana, buscamos identificar a construção das imagens sobre o gênero feminino, considerando 

que as mulheres correspondem a um grupo social historicamente prejudicado pelo atraso e 

exclusão no acesso à cidadania. Com um histórico de luta, elas mulheres têm garantido o seu 

espaço enquanto cidadãs na vida e na sociedade, demonstrando que essas ideias não 

correspondem à realidade. No entanto, muitos veículos midiáticos ainda insistem na produção 

ou reprodução de discursos estereotipados, preconceituosos ou superficiais, que somente 

mantém o status quo sem apresentar reflexões sobre a necessidade de efetivação da igualdade 

de gênero. 

O desafio é desvendar o discurso acerca das mulheres na mídia impressa popular local, 

articulando a comunicação, representação social, cidadania e gênero, sendo este último uma 

categoria de análise que visa a compreensão científica sobre as questões que emergem das 
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práticas que demarcam o caminho de alguns movimentos sociais, sobretudo o feminista, 

trazendo para a análise um amplo questionamento sobre atitudes que, tradicionalmente, vinham 

sendo adotados como explicações naturalizadas para atitudes discriminadoras e práticas de 

dominação e submissão. 

Para responder a questão-problema central do estudo, o presente trabalho está 

organizado em seis capítulos. No primeiro, apresentamos o estudo da Escola de Frankfurt e 

Teoria Crítica, que nos fornecem o aporte necessário para compreensão de como os meios de 

comunicação podem ser utilizados para o controle e alienação popular (TEMER E NERY, 

2009), bem como a necessidade de esclarecimento e emancipação para instaurar uma transição 

social de um status quo para uma situação pretendida, na qual, a possibilidade de fala configura-

se como questão central da emancipação (GEUSS, 1988).  

No segundo capítulo abordamos a história e conceituação do jornalismo impresso, 

demonstrando como este tipo de mídia sustenta os complexos midiáticos a partir da 

retroalimentação midiática (TUZZO, 2016). Além disso, nos detemos na análise do jornalismo 

popular (AMARAL, 2014) e do jornalismo sensacionalista (ANGRIMANI, 1995), buscando 

explicitar como esses formatos operam e se articulam perante a função social e a necessidade 

mercadológica do jornalismo. Por fim, a Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 

1973) ajuda a elucidar as implicações da circulação de valores, crenças, estereótipos e conceitos 

do senso comum no meio social pela mídia.  

O terceiro capítulo versa sobre a construção histórica da cidadania e sua atual 

conceituação, além de fornecer as perspectivas necessárias para compreensão da cidadania 

plena, advinda da convergência de três tipos de direitos: civis; políticos e sociais (PINSKY, 

2008). Esses estudos mostram que aqueles que não detém algum desses direitos são cidadãos 

incompletos, enquanto aqueles que não possuem nenhum configuram-se como os não-cidadãos 

(CARVALHO, 2016). Também buscamos explicar a subcidadania (SOUZA, 2003), a célebre-

cidadania (CIRINO E TUZZO, 2015) e a negação histórica da cidadania às mulheres, pauta tão 

importante para os estudos de gênero, por se tratar uma prática de participação, representação 

e formação de políticas públicas na luta pela igualdade de gênero.  

Já no quarto capítulo procuramos discutir a origem dos estudos de gênero e do uso da 

categoria mulher para as pesquisas (COSTA, 2002). Também apresentamos os conceitos sobre 

a desigualdade de gênero (PISCITELLI, 2009) e os principais indicadores que comprovam 

como as mulheres ainda são afetadas por esta condição: salários inferiores, carga de trabalho 

elevada, violência e outras opressões que impedem o exercício da cidadania plena por parte 

deste grupo. Neste contexto, o conceito de corpo enquanto objeto e objetivo de poder 
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(FOUCAULT, 2013) ajudam a entender a forma como os sistemas de treinamento e coerção 

moldam a vivência das mulheres. Em seguida, apresentamos um breve histórico sobre a mulher 

goiana e discorremos sobre sua atual condição frente aos principais índices que medem o acesso 

aos direitos e políticas públicas básicas.  

No quinto capítulo definimos os caminhos metodológicos, efetivados a partir de 

multimétodos, a partir de pesquisa exploratória, bibliográfica, qualitativa e empírica. O estudo 

se concentra nas capas do Jornal Daqui, no dia Internacional da Mulher de 2011 a 2018, com 

vistas a promover o debate sobre as práticas jornalísticas que ainda colaboram com a 

legitimação da desigualdade de gênero. Além disso, também foram efetuadas entrevistas com 

roteiros semiestruturados com editores do GJC, mulheres retratadas e leitores do veículo 

supracitado, por entendermos a necessidade de desvelar as nuances da produção da notícia e 

reprodução de representações sociais, de imagens que atuam na consciência social. A Análise 

de Discurso Crítica (ADC) proposta por Fairclough (2016) é o método utilizado para analisar 

todo material coletado. 

O sexto capítulo condensa todas as análises efetuadas com base no modelo 

tridimensional proposto por Fairclough (2016). Os resultados demonstraram a existência de 

algumas noções que posicionam a mulher em três aspectos: mulher objeto, mulher vulgar e 

mulher corpo. Dessa forma, compreendemos que ainda há um longo caminho a ser percorrido 

para a erradicação da desigualdade de gênero e para a efetivação da cidadania plena para as 

mulheres. Além disso, o estudo indica que a representação social das mulheres é sempre 

alicerçada no padrão hegemônico: a mulher branca, magra, heterossexual, célebre e 

sexualizada, excluindo todas as outras mulheres que destoam deste espaço de dominação 

masculina e desvalorização do feminino.  
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CAPÍTULO 1 – COMUNICAÇÃO E LEITURA CRÍTICA DA MÍDIA 

  

Há uma relação inexorável entre o desenvolvimento humano e a comunicação. Isto pode 

ser entendido por Temer (2014), autora que defende que é só por meio da comunicação que o 

homem se torna um animal sociável, politizado e pertencente a uma comunidade. Comunicar é 

transmitir informações, mas também recebê-las e respondê-las, além disso, é um ato 

consequente, pois ainda que nem sempre tenha resultados estimados, não cessa no próprio ato, 

o que a torna um elemento de transformação social. 

O homem não pode existir sem a comunicação, que por sua vez, configura-se como um 

produto humano em constante processo de reelaboração. O fato de poder comunicar-se 

modificou profundamente a maneira como os indivíduos se relacionam ou utilizam o tempo, as 

atividades cotidianas e as relações. É neste sentido que Temer (2014, p. 27) assevera: “somos 

humanos porque nos comunicamos, e nos comunicamos porque somos humanos”. No momento 

em que esta comunicação se torna mediatizada, ou seja, quando as mídias são inseridas no 

processo comunicativo, esta comunicação adquire um ritmo frenético, alucinante e 

absolutamente presente no cotidiano comum. Temer (2014) dispõe que as mídias estão 

presentes em vários aspectos da vida em comunidade. 

Antes de definir qualquer posicionamento teórico, destaca-se a necessidade de 

entendimento das distintas definições da comunicação. Rabaça e Barbosa (1987) pontuam que 

a palavra comunicar, originada do latim, comunicare, significa tornar comum, partilhar, 

conferenciar. Há que se considerar que a resposta mais espontânea para a indagação sobre o 

conceito de comunicação é o diálogo, onde certamente há um emissor e um receptor, que se 

propõem à troca de mensagens e informações. No entanto, Martino (2007) elucida que a 

comunicação vai muito além da eventual conversação entre duas pessoas, podendo abranger 

desde a ideia de que os animais se comunicam, que a comunicação pode ser realizada mediante 

aparelhos técnicos, incluindo também aspectos não-verbais, como os gestos e também a de 

massa. 

A noção de comunicação precisa ser avaliada não só à luz do caráter relacional, mas 

também pela nuance organizadora que permeia as mediações simbólicas dos atos 

comunicativos – pensando no que pode ser compartilhado. Na visão de Sodré (2014), a 

comunicação não se limita ao que está contido apenas na ordem sintática ou semântica dos 

signos, tendo em vista que se expande através de mecanismos inconscientes, que podem ser 

descritos por palavras, imagens e gestos corporais.  
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Nesta perspectiva, a palavra comunicação refere-se a uma síntese nominal que abriga 

uma variedade de práticas contemporâneas que se estendem desde as trocas originadas de 

consciências individuais, de modos próprios de reflexão, visão e ação sobre o mundo - que se 

relacionam e se estabelecem de maneira recíproca - isto é, trocas intersubjetivas, até a 

transmissão de palavras e mensagens com o uso de aparatos tecnológicos. 

Para Temer e Nery (2009), este campo do saber desenvolve-se constantemente, não 

somente pela iniciativa de inúmeros pesquisadores que tentam analisá-lo enquanto fundamento 

da comunicação, processo comunicativo e seus resultados - respectivamente assinalados como 

informação, comunicação e efeitos – mas também em decorrência da dinâmica da comunicação 

de massa, que a cada dia, adquire contornos novos com o constante surgimento de novas 

tecnologias e pelas inúmeras transformações sociais.  

Mediante a necessidade de investigação de um dos paradigmas das teorias da 

comunicação, com vistas à este alinhamento entre teoria e prática, e ainda, considerando a 

natureza deste constructo com suas especificidades e proposta científica, propõe-se uma análise 

com base nos estudos críticos radicais da Escola de Frankfurt, sendo este composto pelos 

“primeiros trabalhos organizados e sistematizados sobre os meios de comunicação no contexto 

de crítica ao capitalismo”, conforme reiteram Temer e Nery (2009, p. 85).  

 

1.1. Escola de Frankfurt e Teoria Crítica  

 

A Escola de Frankfurt detém os primeiros trabalhos organizados e sistematizados acerca 

dos meios de comunicação adotando uma perspectiva crítica ao capitalismo, segundo Temer e 

Nery (2009). Entretanto, Freitag (1990) alerta que o termo Escola de Frankfurt tem sido usado 

com múltiplas acepções, ora para delimitar um grupo de pesquisadores que compuseram o 

Institut fuer Sozialforschung (Instituto de Pesquisa Social), fundado em 1923, e ora para remeter 

à Teoria Crítica (TC), principal vertente teórica gerada deste grupo. 

Quanto ao Instituto, ainda segundo Temer e Nery (2009), este era composto por 

intelectuais não-ortodoxos que se opunham ao marxismo-leninismo clássico, mas mais do que 

uma Escola, conforme Assoun (1991), a iniciativa representou um acontecimento marcado por 

um projeto científico e ideológico com uma proposta à crítica. 

Este instituto era vinculado a Universidade de Frankfurt, que detinha orientação 

marxista, fato que implicou na perseguição dos teóricos que o compunham pelos nazistas a 

partir de 1933, forçando a transferência do referido instituto para Genebra, Paris e Nova York, 

tendo retornado para a Alemanha na década de 50 do século XX. Posteriormente, as ideias e 
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teorias apresentados por esta escola passaram a ser denominadas como teoria crítica (TEMER 

e NERY, 2009). Conforme explana Freitag (1990), Carl Guenberg foi o primeiro a dirigir o 

instituto, mas na década de 30 quem assumiu o posto foi Horkheimer, o que foi crucial para o 

desenvolvimento da vertente, posto que o mesmo propiciou melhor organização do centro de 

pesquisa e o financiamento do mesmo. 

Dentre os célebres “filhos” da Escola de Frankfurt temos, por exemplo: Theodor 

Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm e Herbert Marcuse, que se dedicaram aos estudos 

culturais e análise de mídia, depois, Walter Benjamin e Siegfried Kracauer, entre os criadores 

da pesquisa crítica em comunicação e, por fim, o considerado herdeiro dos fundadores, Jürgen 

Habermas com vasto trabalho dedicado a teorizar esfera pública e também a ação comunicativa 

(RÜDIGER, 2007). 

Outra característica marcante da escola de Frankfurt são as análises em profundidades 

e a consideração a diversos aspectos6, pois seus teóricos utilizavam vários objetos de análise, 

entre os quais, destacavam-se a educação, a política, a mídia e a cultura. Conforme Rüdiger 

(2007), esta abrangência pode ser explicada a partir da compreensão de que uma das principais 

preocupações dos frankfurtianos se dava no âmbito da razão humana e quanto aos sistemas que 

alienam e barbarizam a população. Refutando a ideia de que os fenômenos da comunicação 

constituíam-se como objeto de ciência especializada, que poderia ser estudada de maneira 

independente, os estudiosos críticos compreendiam a comunicação como algo que tem sentido 

somente quando é colocada em relação à totalidade social, do qual representa uma mediação, 

e, portanto, não pode ser analisada sem o conhecimento do processo histórico global da 

sociedade.   

Uma abordagem que elucida bem tais preocupações pode ser observada nas análises de 

Adorno quanto à prática adotada pelo regime nazista, os campos de concentração. Em seu artigo 

“Educação após Auschwitz”, Adorno (2003) afirma que através do processo educacional é 

possível a instituição da barbárie, como exemplo, cita a forma de organização e educação do 

governo nazista na Alemanha, o qual alienou os sujeitos de valores humanos e influenciou o 

sistema psíquico dos indivíduos a absorverem ideias desumanas e violentas. Para ele, a 

educação nazista conseguiu extirpar a capacidade dos homens de contestarem e criticarem todo 

o contexto sociopolítico da realidade. 

 Conforme dito, esta vertente teve vários objetos de análise, sendo no início a economia 

capitalista e o movimento operário e a partir da década de 30 do século XX, a mídia e a cultura. 

A postura destes teóricos era crítica e reflexiva, com o escopo de busca da racionalidade 

(TEMER e NERY, 2009). 



23 
   

 

 

 

Segundo a abordagem crítica, a pesquisa em comunicação deve fundamentar-

se numa visão reflexiva e humanística, respondendo a questões básicas sobre 

o seu significado social. A identidade central da teoria crítica é a construção 

analítica dos fenômenos que investiga, ao mesmo tempo em que atribui a esses 

fenômenos as forças sociais que os provocam (TEMER e NERY, 2009, p. 

87). 

 

 

Esse tipo de análise quanto à situação da sociedade também se deu na mídia, 

especificamente relacionado à percepção da teoria crítica de que os meios de comunicação 

poderiam ser utilizados como meio de controle e alienação popular (TEMER e NERY, 2009). 

Conclusão decorrente da observação do regime nazista, que se utilizava dos meios de 

comunicação para manobrar a população alemã. Em virtude deste objeto específico de estudo 

e abordagem pessimista, surgiu um conceito de suma importância, a indústria cultural. Cunhado 

por Horkheimer, Adorno, Marcuse e outros o termo relaciona-se ao processo de transformação 

da cultura em mercadoria, o que estaria alinhado à consciência capitalista logo nas primeiras 

décadas do século XX.  

Mas a “industrial cultural” não estaria só ligada às mercadorias, mas permearia toda 

prática social, produção cultural e intelectual, indo desde as obras de arte até a colonização da 

publicidade, tudo direcionado ao objetivo maior: o consumo. A construção do termo indústria 

cultural foi influenciado, desta forma, também a partir da observação dos estudiosos da Escola 

de Frankfurt de que a cultura e as noções estéticas estariam sendo massificadas pelo capitalismo 

por meio do controle das comunicações, de modo a desestimular a consciência individual e o 

pensamento crítico, tudo isso como forma de dominação (RÜDIGER, 2007, p. 138). 

Seguindo o raciocínio de Freitag (1990), a indústria cultural não foi concebida apenas 

como um meio de produção capitalista, mas sim como mecanismo de lazer, manipulação das 

populações com faixas de renda baixa e de escapismo de uma realidade extremamente danosa, 

tendo em vista a possibilidade de alienar o pensamento crítico quanto à realidade. Neste 

contexto, torna-se importante ressaltar que a televisão, internet, jornais e outros setores da 

imprensa seriam instrumentos por meio do qual a indústria cultural se manifesta. 

Sob essa perspectiva, o sujeito seria visto apenas como consumidor, e como objeto, uma 

vez que após ser incluso no sistema passaria a representar as ideologias, as condições e 

pensamentos postos por meio da indústria cultural. A cultura, antes mecanismo emancipador e 

conscientizador do homem passa a ser um meio de dominação, um produto industrializado e 

direcionado ao mercado consumidor (TEMER e NERY, 2009). 
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 Destarte, a teoria crítica postulada pela Escola de Frankfurt, emerge em um artigo 

publicado por Horkheimer na revista científica de pesquisa social Zeitschrift fuer 

Sozialforschung em 1937, com o título de Teoria Tradicional e Teoria Crítica, agrupando os 

principais aspectos deste grupo de reflexão social. Como todo tipo de estudo, possui um 

contexto de nascimento, de desenvolvimento e de expressividade, de modo que é impossível 

não considerar que: 

 

A explicação sobre a origem da expressão "Teoria Crítica" já traz consigo uma 

grande quantidade de dados e elementos a serem analisados. Vê-se, por 

exemplo, que a Teoria Crítica está ligada a um Instituto, a uma revista, a um 

pensador que estava no centro de ambos Horkheimer) e a um período histórico 

marcado pelo nazismo (1933-45), pelo stalinismo (1924-53) e pela Segunda 

Guerra Mundial (1939-45) (NOBRE, 2008, p. 12).  

 

Ou seja, as noções produzidas pela teoria crítica originam-se a partir de um marco 

temporal e relacional específico, marcado pela barbárie e a proibição do livre pensamento. As 

forças políticas, econômicas e culturais atuavam de modo a sufocar as liberdades e 

subjetividades. Por isso, a diferença da teoria crítica para a teoria das ciências naturais reside 

no esclarecimento e na emancipação, premissas utilizadas no modo de raciocínio para refletir 

sobre os objetos estudados.  

Segundo Geuss (1988) esse esclarecimento e emancipação representam uma transição 

social em que se parte de uma situação inicial (status quo) para uma situação pretendida, na 

qual, a possibilidade de fala configura-se como questão central da emancipação. É por isso que 

Soares (2002) assevera que a Teoria Crítica envolve princípios e de certo modo uma ruptura da 

tradição e uma nova proposta de ver e interpretar o saber e o real, os quais necessitam de 

questionamentos e devem ser acompanhados pela dúvida, a crítica e proposta de múltiplos 

caminhos para refletir os problemas de cada tempo. 

Soares (2002, p. 11) também adverte que a atuação da Escola de Frankfurt se deu em 

dois polos: emancipação e exploração, e apostou na “ênfase da contradição e na negatividade 

como exercício cotidiano de lucidez”. Buscavam transformar as angústias cotidianas em um 

real mais administrado, que possibilitasse uma mudança envolvendo a razão e a informação. 

Neste sentido, a crítica se estabelece como uma forma de enfrentamento aos padrões de 

pesquisa. Geuss (1988) explica que as teorias críticas são colocadas de forma oposta às teorias 

científicas, porque estas últimas exigem comprovações, experimentações e conclusões 

positivistas, enquanto as críticas se moldam a partir de uma reflexão interiorizada que prevê um 

grau de aceitação para o que concerne ao resultado obtido e aplicado no momento em que vigora 
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o estudo. Por isso, um dos pressupostos da teoria crítica, é justamente legitimar a reflexão como 

uma vertente de conhecimento válido, coerente e aplicável.   

Para Assoun (1991, p. 21) a teoria crítica "trata-se da necessidade teórica da teoria da 

sociedade e da história, na medida em que se submete a uma reflexão conceptual". Essa reflexão 

seria a base para uma desalienação ou iluminação dos indivíduos para que pudessem romper 

com a lógica de dominação vigente. Essa situação, impelia a Escola de Frankfurt uma 

classificação pessimista, no entanto, esse pessimismo não estava apoiado na significação que o 

termo possui na atualidade, mas sim, numa visão crítica da realidade, que forjasse uma ruptura 

com os sistemas atuantes, e, sobretudo, fomentasse a imaginação de uma nova realidade.  Em 

sua conclusão, Rüdiger (2007, p. 144) pontua que “a reflexão crítica, ao contrário, não tem por 

objetivo provar alguma tese, mas, sim, nos fazer pensar e, por aí, nos tornar mais conscientes 

ao mesmo tempo dos limites e potenciais de mudança existentes na realidade”. 

A teoria crítica alcança a aceitação brasileira da década de 1960 e 1970, não por acaso, 

em um momento de absoluta opressão e dominação advindas da ditadura militar. Conforme 

aduz Freitag (1990), a Escola de Frankfurt deixou de ser uma demarcação geográfica, e 

constituiu-se como símbolo de reflexão crítica que enseje emancipação em quaisquer situações 

onde haja a dissenção e oposição à liberdade, em suas múltiplas facetas.  

 No âmbito desta pesquisa, as bases da Escola de Frankfurt se estabelecem como uma 

alternativa viável para a reflexão crítica acerca dos meios de comunicação que instalam, 

legitimam e naturalizam as desigualdades entre homens e mulheres, instituindo juízos, valores, 

crenças e ideias que fornecem condições para manutenção do status quo. 

 

1.2.Leitura Crítica da Mídia   

 

 

A mídia tem um potencial de trazer aos indivíduos o esclarecimento e o silêncio 

reflexivo e crítico exposto pelos frankfurtianos. Contudo, como expõe Rüdiger (2007), os meios 

de comunicação se preocupam mais em fazer uma programação com entretenimento para servir 

de escapismo para a população. Essa situação torna os sujeitos incapazes de criticar a realidade 

e afeta diretamente o exercício da cidadania, uma vez que, gera o desconhecimento dos direitos 

fundamentais e essenciais para a consolidação desta na sociedade. No que diz respeito à 

desigualdade de gênero, esta questão é ainda mais grave, porque corrobora para que os meios 

de comunicação permaneçam na inobservância das questões que ainda ensejam opressões 

diversas às mulheres, prejudicando o acesso deste grupo a condição cidadã.  
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A reflexão sobre os elementos constitutivos da realidade é essencial para emancipação 

de concepções e condições de barbárie, além de tornarem os sujeitos capazes de se integrarem 

de forma consciente na sociedade e participar efetivamente em suas mudanças. Como afirma 

Adorno (2003), os meios que propiciam a emancipação dos sujeitos são imprescindíveis para 

qualquer democracia porque somente com eles os sujeitos adquirem a capacidade crítica para 

participarem do sistema político e social. 

Conforme expõem Temer e Nery (2009), os instrumentos que deveriam ser 

emancipatórios, como a mídia e a informação, tem se tornado um mecanismo de perpetuação 

de dominação ao invés de atuar de forma a consolidar o esclarecimento. A propagação de 

determinadas ideologias, a exposição de pensamentos radicais e totalitários assim como a 

omissão quanto uma abordagem reflexiva, demonstram claramente que grande parte dos meios 

de comunicação não tem interesse de propiciar a reflexão dos sujeitos. 

Diante da existência da indústria cultural, grupos e corporações midiáticos, informações 

divulgadas, interesses econômicos e políticos, bem como o aspecto mercadológico da produção 

informacional mencionadas por Paiva e Gabbay (2009), passou a ser ainda mais importante 

uma análise aprofundada sobre a mídia. Em razão desta necessidade, surgiu a leitura crítica da 

mídia, que se trata de uma percepção reflexiva e analítica do conteúdo apresentado, 

ultrapassando a literalidade e abordando o que é apresentado de forma profunda. 

Tuzzo (2016, p. 57) destaca que para interpretar o que está escondido nas entrelinhas 

dos conteúdos midiáticos, o pesquisador deve levar em consideração não só o que é dito, mas 

também o contexto e realidade daqueles sujeitos que aparecem na mídia e/ou fazem parte do 

processo de produção. Deste modo, a leitura crítica da mídia não é uma leitura superficial, 

mecânica, apática, mas uma leitura firmada em cinco categorias: compreensão, a interpretação, 

a reflexão, a crítica e a produção do texto dentro de um contexto social.  

O cerne teórico deste tipo de leitura se dá na Teoria Crítica, que apresenta diversas 

problematizações e ideias confrontantes aos sistemas capazes de alienar e barbarizar a 

população, isso com o objetivo de propiciar a emancipação e liberdade de ideologias e correntes 

de pensamento desumanas e danosas. Assim, os vetores que propiciam a leitura crítica são: o 

pensamento dialético e a negação da verdade. Retomando a discussão de Paiva e Gabbay 

(2009), tem-se que a crítica deve se relacionar a duas condições básicas: em primeiro momento, 

ao exercício pleno da cidadania levando em consideração a coletividade, e em segundo, a 

contradição, indo contra ao consenso bem como a dialética entre teoria e prática em que ocorre 

um suposto ciclo de questionamento entre uma e outra. 
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Conforme Paiva e Gabbay (2009), a Leitura Crítica foi introduzida no Brasil em 1970 

por meio da União Cristã Brasileira de Comunicação Social (UCBC), sendo posteriormente 

divulgada e discutida, mas mantendo seu escopo principal de propiciar um olhar reflexivo e 

crítico sobre as situações fáticas, quaisquer que sejam.  

A leitura crítica para o desenvolvimento da cidadania não se limita a capacitar o estado 

crítico do sujeito, pois estimula a sua capacidade de refletir sobre sua realidade. Os meios de 

comunicação configuram-se como mediadores entre o público e os fatos sociais, permitindo aos 

indivíduos a assimilação de valores, crenças e ideologias de maneira informal, contudo, não 

refletem a realidade em si, mas representam-na sob o crivo de suas convicções ideológicas, 

políticas e mercadológicas. 

A leitura crítica da mídia pretende delimitar o eixo analítico deste constructo, sobretudo, 

porque os meios de comunicação ocupam um lugar central no meio social e ainda são um dos 

mais significativos meios de informação, representação, identidade, imagem e expressão. Ao 

fornecer subsídios para a oposição sistemática aos padrões de opressão de grupos 

historicamente desprivilegiados, como as mulheres, por exemplo, a leitura crítica da mídia pode 

servir como um meio de potencializar a própria cidadania, efetivada a partir da luta pela 

igualdade de gênero e justiça social.  

O estudo dos meios de comunicação à luz da leitura crítica da mídia se dá neste 

constructo pelo viés do jornal impresso. O capítulo subsequente delimita as particularidades, 

vertentes, modos de atuação e construção de representações sociais desta mídia, por toda a sua 

capacidade de pautar o debate social e abastecer os demais veículos que compõe os 

conglomerados comunicacionais. 
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CAPÍTULO 2 – O JORNALISMO E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

  

A presença massiva da mídia na vida social altera as relações clássicas de poder, 

enquanto também o exerce mediante ações de comunicação estratégica, produzindo 

representações sociais que interferem em distintos aspectos da sociedade. É por esse motivo 

que “grupos sociais, indivíduos e principalmente, poderes instituídos – o Estado, Religiões, 

entre outros, muitas vezes exerceram e se beneficiaram do controle simbólico dos processos 

comunicativos” (TEMER, 2014, p. 57). Contudo, esse controle não é ilimitado, porque os meios 

de comunicação mediados são dinâmicos e as informações fluem de maneira deliberada no 

cotidiano comum. Além disso, os processos de compreensão, interpretação e ressignificação 

passam pelo crivo particular dos receptores.  

Para Temer (2014, p. 62) a compreensão da comunicação mediada possibilita a 

compreensão da própria sociedade e as suas relações de poder, que assumem particularidades e 

complexidades próprias quando envolvem o jornalismo. Isto se dá porque “ a própria 

organização capitalista da imprensa atua de forma contraditória, por vezes ampliando o espectro 

de sua atuação, por vezes limitando e controlando seu conteúdo”. Neste sentido, cabe lembrar 

que o produto do jornalismo é a notícia, que deve assumir um compromisso com a verdade e o 

interesse público1. Kovach e Rosenstiel (2004) corroboram com esta definição ao pontuarem 

que a finalidade do jornalismo não é definida pelas tecnologias, jornalistas ou técnicas que o 

compõe, mas sim pela sua função noticiosa.  

Traquina (2012) observa que existe uma relação simbiótica entre o jornalismo e a 

democracia, estabelecida pelo conceito de liberdade. Este estaria no núcleo da relação e também 

no centro do desenvolvimento do jornalismo. Contudo, evidentemente na sociedade atual, a 

notícia enquanto informação transformada em mercadoria, abre brechas para a manipulação do 

conteúdo da imprensa. É por isso que Temer (2014) alerta sobre a relação do jornalismo 

enquanto mecanismo do sistema social, que produz entre os receptores a visão idealizada de 

liberdade de expressão.   

Nestas circunstâncias, o jornalismo advém de uma complexa evolução histórica, por 

vezes idealizada, mas que se renovou e continua se renovando para a manutenção de suas forças 

no meio social. A fim de expormos as imbricações entre o jornalismo e a construção de 

representações, é substancial pensarmos o jornalismo com suas vertentes, possibilidades de 

atuação e mediação. Por esse motivo, os tópicos subsequentes versam sobre o jornalismo 

                                                           
1 Segundo Chaparro (2012) o interesse público representa a instância da ética e dos valores.  
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impresso, sustentáculo informacional que na maior parte das vezes baliza todas as atividades 

dos conglomerados comunicacionais.   

 

2.1. Jornalismo Impresso 

 

Foi a invenção do alemão Johannes Gutenberg, no século XVIII que causou uma 

verdadeira revolução na forma de registrar informações. Conforme Souza (2008), os tipos 

móveis metálicos, criados a partir da junção de chumbo, estanho e antimônio, ensejaram a 

produção de letras de metal, que eram colocadas em uma caixa do tamanho de uma página e 

cobertas de tinta, possibilitando a impressão no papel. Os tipos móveis viabilizaram a impressão 

de livros em escala, tornando o material mais barato para gráficas e leitores. A revolução na 

época foi tão grande que alguns autores afirmam que a prensa de papel de Gutenberg tirou o 

mundo de vez da Idade Média, levando-o para a Era da Renascença, com o despertar da ciência 

e do jornalismo. 

Os primeiros jornais impressos, denominados pliegos na Espanha, colportage na França 

e tantos outros nomes espalhados por toda a Europa no século XV, eram lidos em voz alta nas 

praças públicas, porque grande parte da população não era letrada. Além de informações 

comerciais e marítimas, elas traziam histórias trágicas, extraordinárias fábulas e contos 

fantásticos. Martín-Barbero (2009, p. 156) pontua que esses periódicos se dedicavam "aos 

relatos de crimes, nos quais o pliego lança as bases daquilo que mais tarde seria o jornalismo 

popular”. 

Os avanços tecnológicos na área da impressão foram decisivos para o surgimento da 

imprensa e do jornalismo, tal como os conhecemos hoje nas sociedades democráticas, baseado 

no objetivo de fornecer informação baseada em fatos. Se no período de Gutemberg, no século 

XV, a tecnologia permitia a impressão de 50 páginas por hora, a invenção de Koenig em 1814 

(9s prelos com cilindros), passou a viabilizar a impressão de 1.100 páginas por hora. Logo, essa 

técnica também foi superada com as rotativas de Marinoni, que em 1871, oportunizou a 

impressão de 95.000 páginas/ hora (TRAQUINA, 2012).  

Além disso, as novidades em relação a reprodução de imagens deram um novo impulso 

à imprensa. A invenção da máquina fotográfica, por exemplo, motivou o jornalismo a se 

estruturar como a lente responsável por reproduzir o real. Traquina (2012, p. 34) explica que o 

progresso na transmissão de informações com agilidade, sobretudo, a partir do telégrafo em 

1844 e o telégrafo por cabo em 1866, sinalizou uma nova era para o jornalismo que persiste até 

os dias atuais: “cada vez mais global, e cada vez mais ligado à atualidade”. 
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No início do século XIX, o jornalismo ainda era dependente dos subsídios políticos, 

método dominante de financiamento da imprensa neste período. Mediante a expansão da 

circulação de jornais, logo se transformou em um empreendimento voltado ao lucro. As receitas 

da publicidade e o crescente rendimento derivado da venda de jornais, possibilitou a criação de 

um novo paradigma de atuação. Os avanços tecnológicos também contribuíram para fazer o 

jornalismo atingir um maior número de pessoas, sobretudo, com as inovações de ordem 

tipográfica.  

Nesta época a vertiginosa expansão dos jornais viabilizou a ênfase na produção de 

conteúdo informativo, ensejando o nascimento de valores que ainda hoje são identificados com 

o jornalismo: "a notícia, a procura da verdade, a independência, a objetividade, e uma noção de 

serviço ao público" (TRAQUINA, 2012, P. 34). O jornalismo atual que adota a publicação de 

informações recentes, sobretudo do dia anterior à publicação e a veiculação de anúncios pagos 

“chega à América pelas mãos dos colonos puritanos ingleses que fundam, em 1690, em Boston, 

o jornal Public Occurrences Both Foreignand Domestic” (TEMER, 2014, P. 81). 

Fatores como a escolarização das massas, instituição de escolas públicas e o processo 

de urbanização e a crescente propagação de ideias visando a conquista de direitos fundamentais 

facilitou o crescimento de um campo jornalístico cada vez mais independente. Observa-se neste 

período a ascensão do penny press, modelo jornalístico que despolitizava seu conteúdo para 

expandir as vendas. Conforme Tuzzo (2016, p. 95) essa tendência apostava na “imprensa 

amarela com histórias de interesse privado, notícias de fim de semana, revistas ilustradas”, 

sendo comercializado ao custo da menor unidade monetária.  

No penny press, a notícia é compreendida como um produto que deve ser consumido, 

por isso, deve ser redigida, apurada e divulgada dentro de moldes que contemplem esse 

objetivo. Segundo Martín-Barbero (2009), quando convertida em produto, a notícia adquire a 

capacidade de penetrar em qualquer esfera, ampliando a definição de público, absorvendo ou 

reiterando as diferenças e condições de renda e detendo-se somente no limite da tolerância 

média do público mais amplo possível. 

Tuzzo (2016) assevera que a partir do penny press, a imprensa de massa ensejada pela 

comercialização da esfera pública, perdeu seu caráter político e incentivou o desaparecimento 

da crítica e do debate. Essa transformação acentuou-se com o surgimento de novas mídias, 

como o rádio, cinema, televisão, possibilitando um impacto profundo no meio social. Ribeiro 

(1994) afirma que o jornalismo europeu deixou de ser um veículo de opinião, com vistas a 

adoção de um modelo capitalista de comercialização de jornais, voltado ao lucro.  
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Vivemos em um mundo onde a comunicação se dá de forma múltipla e muitas vezes 

instantânea, sobretudo, pelas intensas transformações tecnológicas vividas nos últimos anos. O 

mundo deixou de ser analógico e transformou-se em digital. Nessa transformação, as próprias 

noções de tempo e espaço se alteraram de maneira drástica. Com o advento digital, muitos 

estudos surgiram com o escopo de especular a continuidade do jornal impresso. Não há como 

negar que este tipo de veículo foi afetado de maneira contundente pela atuação e crescimento 

das novas mídias, quer seja em seus aspectos produtivos, ideológicos ou mercadológicos. No 

entanto, o jornalismo impresso ainda se configura como um importante campo jornalístico com 

grande função social.  

Mesmo diante de todas as inovações digitais, a credibilidade jornalística ainda é 

constantemente atrelada ao jornalismo impresso. Dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 

(BRASIL, 2016)2, encomendada pelo governo federal ao Ibope, mostram que 60% dos 

entrevistados confiam sempre ou muitas vezes nos jornais impressos, enquanto este percentual 

era de 58%, em 2015, e de 53% em 2014. Em contrapartida, de acordo com o estudo, 84% dos 

brasileiros confiam poucas vezes ou nunca confiam em informações veiculadas na internet, 

sobretudo, em redes sociais. No estudo anterior, o índice era de 71%. A desconfiança em relação 

a blogs e sites de notícias subiu, respectivamente, de 69% para 83% e de 67% para 78%. 

Em sua teoria do “impacto físico-sensorial”, Tuzzo (2016, p. 35) postula que o jornal 

impresso não é apenas uma mídia isolada dentro do complexo midiático, mas sim, a mídia que 

baliza todo o conglomerado de comunicação, pois constitui-se como o sustentáculo para o 

jornalismo em outros suportes.  

Tuzzo (2016, p. 35) assevera que o impresso representa um suporte para orientar o uso 

de outras mídias, dentro do que ela chama de "retroalimentação midiática". Ao formarem uma 

rede conectada e articulada, os complexos comunicacionais evidenciam a força de seus 

produtos, concedendo-lhes maior legitimidade e autoridade, provocando de forma estratégica o 

consumo das mídias. Textualmente a autora afirma que é característica dos grandes 

conglomerados de comunicação no Brasil o domínio sobre multimeios, como propriedades 

cruzadas de diferentes emissoras de rádio e em diferentes frequências, TV aberta e por 

assinatura, jornal impresso e páginas na internet, revistas impressas, citando como exemplo o 

Grupo Globo, Abril, Folha e O Estado de São Paulo (TUZZO, 2016, p. 63). 

Com efeito, o jornalismo se torna o ponto de convergência da necessidade dos 

indíviduos por informação. Para Marques de Melo (1991), o indíviduo enquanto ser social 

                                                           
2 Disponível em http://pesquisademidia.gov.br/. Não há pesquisa mais recente no site da entidade até o fechamento 

desta pesquisa.  
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carece vitalmente do estabelecimento de uma relação com o meio ambiente onde se insere, 

incluindo a sua comunidade e sociedade. Dessa forma, a mídia se centraliza como elemento 

norteador deste processo, possibilitando a interação necessária para o movimento 

comunicacional. Além disso, segundo Tuzzo (2016, p. 64), a mídia atua como uma “esfera 

social que desenvolve uma forma própria de transmissão de mensagens para os seus públicos, 

bem como o modo como cada  um deles desenvolve suas próprias linguagens”.  

Neste sentido, o próprio jornalismo impresso se estabelece em distinções que 

contemplam e ensejam a construção da opinião pública3. O tripé indissociável proposto por 

Tuzzo (2016, p. 86) “público, o veículo e a linguagem”, denota que a efetividade na transmissão 

das mensagens está atrelada ao conhecimento e análise dos públicos, da escolha adequada do 

veículo que será utilizado para alcançar e dialogar com este público e linguagem correta, 

considerando o público e o meio escolhido. Essa noção viabiliza a contextualização do tópico 

subsequente, no qual intenta-se estabelecer conceituações acerca dos jornais impressos 

populares enquanto produto do jornalismo impresso, enfatizando suas particularidades e 

diferenciações quanto aos jornais de referência.  

De acordo com Tuzzo e Silva (2017), o jornal torna-se a base para o discurso social 

formando uma simbiose na qual a sociedade pauta a construção do jornal e o jornal é a base da 

identificação e do modo de vida. Neste sentido, Cruz e Peixoto (2007) destacam que a imprensa 

é a linguagem que constitui o meio social,  por deter toda historicidade que norteia, a cada 

período, as relações entre imprensa e sociedade, e como tal, os movimentos de constituição e 

instituição do social que esta relação norteia. O jornal impresso fomenta uma inter-relação com 

os demais meios de comunicação de massa, possibilitando uma retroaimentação midiática 

ilimitada.  

Outro aspecto diferenciado intrínseco ao conteúdo do jornal diz respeito à capa do 

veículo. Baptista (2014, p. 6) afirma que "a primeira página é um dispositivo central de 

visibilidade e, portanto, o espaço mais nobre de um jornal". Coadunando com este conceito, 

Tuzzo e Bernardes (2015, p. 10) reiteram que "a primeira página estampa as principais matérias 

inseridas no interior ou ainda as mais expressivas para garantir que o leitor cederá ao seu 

impulso de consumo para adquiri-lá [...] A primeira página possui um poder simbólico", pois 

são elas as mais reproduzidas nos demais veículos de comunicação já citados nos parágrafos 

acima. 

                                                           
3 Segundo Tuzzo (2004, p. 46), a opinião pública representa a opinião de uma esfera pública de pessoas privadas. 
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É importante ressaltar que as matérias da capa são alocadas neste espaço a partir dos 

critérios do editor com base no público, e nem sempre o que é importante para um jornal vai 

necessariamente ser em outro porque os diferentes veículos possuem públicos e linguagens 

distintas, tampouco podemos afirmar que o que a capa apresenta são os fatos mais importantes 

do mundo, do País, do Estado ou da Cidade, mas sim, aquilo que é essencial aos interesses do 

veículo diante de seus públicos.  

 

2.2. Jornalismo Popular ou Sensacionalista? 

 

Não é sem razão que jornais, revistas, emissoras de rádio e sites noticiosos investem 

com veemência na cobertura excessiva de temáticas ligadas à violência, sexo e demais 

acontecimentos relacionados ao que há de mais trágico e inusitado na história humana. Desde 

o surgimento da imprensa, a produção noticiosa já valorizava o sensacionalismo, a ponto de ser 

veiculado em um modelo típico de jornalismo cujo estilo se caracteriza:  

 

"por intencional exagero da importância de um acontecimento, na divulgação 

e exploração de uma matéria, de modo a emocionar ou escandalizar o público. 

Esse exagero pode estar expresso no  tema (no conteúdo), na forma do texto e 

na apresentação visual (diagramação) da notícia (BARBOSA E RABAÇA, 

2002, p. 666). 

  

Dessa forma, as primeiras gazetas e o penny press podem ser consideradas como o berço 

da imprensa popular. Nesses veículos o sensacionalismo era adotado a partir de elementos 

narrativos e imagéticos, carregados de drama e exagero, a fim de causar apelo emocional em 

parte da audiência. O formato era comercializado com baixo custo e mantinha a proposta de 

dialogar com as camadas populares.  

Adotado em muitos veículos até os dias de hoje, o sensacionalismo, na visão de 

Angrimani (1995, p. 16) implica tornar extraordinário um fato que, mediante a análise dos 

critérios jornalísticos, não mereceria tanto destaque. O autor defende que "é na exploração das 

peversões, fantasias, na descarga de recalques e instintos sádicos que o sensacionalismo se 

instala e mexe com as pessoas”. Para Sodré e Paiva (2002), esse formato jornalístico pode ser 

alcunhado como "popularesco", pois denota a "espontaneidade popular industrialmente 

transposta e manipulada por meios de comunicação, com vistas à captação e ampliação da 

audiência urbana". 

A adoção do sensacionalismo pelo jornalismo ganha um marco importante no final do 

século XIX e início do XX, nos Estados Unidos, com a chamada segunda geração dos jornais 
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populares massivos ou "novo jornalismo" provocando implicações em todo o mundo ocidental. 

Angrimani (1995, p. 20) revela que nesta época, Joseph Pulitzer e William Hearst construíram 

impérios na imprensa, mediante o lançamento de dos jornais sensacionalistas, o World e o 

Journal.  

Segundo Martín-Barbero (2009, p. 177) esse momento procedia de uma demanda por 

narrativas factuais, atendendida pela produção massiva ao considerar que "as classes populares 

só alcançam a literatura mediante uma operação comercial que fende o próprio ato de escrever 

e desloca a figura do escritor na direção da figura do jornalista". Ao se livrar de entraves 

advindos da censura política e inserir-se completamente na premissa capitalista, a imprensa 

passa a atuar com foco total na audiência, ensejando a criação da imprensa marrom, no final do 

século XIX. É por isso que Martín-Barbero (2009, p. 201) adverte que "a luta entre dois grandes 

impérios o de Pulitzer e o de Hearst, leva a comercialização da imprensa a buscar os mais 

cínicos expedientes na caça ao leitor". 

Conforme Schudson (2010), nesta segunda fase da imprensa popular nos Estados 

Unidos, o jornalismo amplia a busca pelas notícias locais, mas agrega outras funções a fim de 

antender as exigências dos consumidores. Com efeito, abordam informações sobre serviços, 

classificados, colunas com respostas de dúvidas dos leitores, jogos, dicas e receitas destinadas 

às mulheres. Nesses jornais, o entretenimento ganha ênfase e o tamanho do jornal passa a ser 

reduzido para contemplar os leitores que o carregam no transporte público. Além disso, a busca 

por fatos noticiosos extrapola os limites da razão, pois os veículos começam a investir até 

mesmo na criação de histórias inverossímeis. 

No fim do século XIX, o Brasil via nascer sua indústria gráfica, responsável pela 

produção de gazetas que tratavam sobre política, economia, vida urbana, assuntos do exterior e 

religiosidade. Esses jornais adotavam assuntos mais próximos ao cotidiano da população como 

estratégia de enfrentamento da ampla concorrência que se instalava no mercado de periódicos. 

Sodré (1977) reitera que a modernização da imprensa no Brasil no início do século XX, 

colaborou para que os jornais abandonassem a linguagem doutrinária e mais formal, adotando 

um estilo mais conciso e simples. Com isso, esses veículos começaram a falar sobre a vida 

urbana e violência.  

Entre os primeiros jornais populares brasileiros despontam o Correio da Manhã, 

lançado no Rio de Janeiro em 1901; A Gazeta, de São Paulo em 1906. No final da década de 

1920, surgem os conglomerados de comunicação, representados pela A Manhã e A Crítica, 

fundados em 1925 e 1928. Esses veículos enfatizavam fatos grotescos, inusitados e bizarros. 

Por isso, conseguiram se firmar no mercado com alto índice de vendas, algo em torno de 120 
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mil exemplares diários, enquanto O Paiz, principal jornal de referência comercializava apenas 

3 mil exemplares por dia.  

Nesta época, estes veículos adotam o uso de ações promocionais para conquistarem 

leitores. Comprando o jornal, ganhavam roupas, aparelhos eletrônicos, ferramentas de trabalho 

e outros objetos ligados ao entretenimento. Já na década de 1950, esses jornais consolidam-se 

como um modelo empresarial de sucesso e passam a atrair a atenção da faixa política, que se 

deslumbra com a capacidade de mediação e articulação desses veículos com as camadas 

populares. Barbosa (2007, p. 203) afirma que os jornais sensacionalistas deste período 

"constroem um canal de comunicação entre o público, que é também eleitor, e as lideranças 

populistas, em que estas utilizam o apelo emocional veiculado por essas publicações para 

formar uma ideia de identidade e pertencimento entre as partes". 

Em 1963, desponta no cenário brasileiro um dos jornais mais significativos do segmento 

popular: o Notícias Populares. Segundo Amaral (2014) ele foi criado pelos líderes da União 

Democrática Nacional (UDN), firmando-se no tripé sexo, crime e sindicato, excluindo a política 

tradicional. O Notícias Populares se autoafirmava como anticomunista e se propunha a tirar as 

massas do caminho da política.   

Produzido pelo Grupo Folha, já estabelecido como um conglomerado de comunicação, 

o Notícias Populares abordava conteúdos e narrativas exageradas, inclusive com a criação de 

histórias ficcionais até ser extinto em 2001. Uma análise a partir do acervo do jornal revela 

algumas das principais manchetes e capas dos dias 07, 08 ou 09 de março dos anos de 1965 a 

2000, período em que poderia haver alguma cobertura relacionada ao gênero feminino, em face 

do Dia Internacional da Mulher.  

 

Claudia dita moda na Itália: peruca. (NOTÍCIAS POPULARES, 1965) 
 

Parabéns, mulher! No seu dia, uma homenagem muito especial do NP. Sem 

essa de Amélia: a morena e loira sabem: os direitos são iguais. (NOTÍCIAS 

POPULARES, 1995) 

 

NP É O CAMPEÃO DAS GOSTOSAS.  Edição de hoje leva nota máxima no 

quesito mulher boa.  (NOTÍCIAS POPULARES, 08/03/2000) 
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Figuras: 1 a 6: Capas do Notícias Populares – Dia Internacional da Mulher  

 

          

     

Capas do Notícias Populares: (da esquerda para a direita: Edições dos dias 07/03/1975, 07/03/1995, 

08/03/1995, 07/03/2000, 08/03/2000, 09/03/2000). Fonte: Acervo Grupo Folha 

 

 

Ao mesmo tempo em que produzia o Notícias Populares, destinado as camadas menos 

favorecidas da sociedade, o Grupo Folha mantinha o Folha de São Paulo, que assumia uma 

posição mais conservadora e tradicional. Considerando o objeto de análise deste estudo, 

verificamos que o Grupo Jaime Câmara, detentor do Jornal Daqui, direcionado às faixas de 

renda populares também mantém o Jornal O Popular, destinado as faixas de renda mais 

abastadas do meio social goiano. Dessa forma, é possível inferir - com ressalvas - que o Notícias 

Populares estava para o Folha de São Paulo, assim como o Jornal Daqui está para o O Popular.   

Embora se situem em locais e ideologias diferentes, há entre estes veículos não só uma 

semelhança no que diz respeito ao modelo de estruturação dos conglomerados, mas também 
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uma interdependência econômica. Tuzzo e Silva (2017) explicam que os jornais populares 

muitas vezes atuam como pilares financeiros que sustentam toda a ordem mercadológica dos 

complexos comunicacionais.  

Os estudos realizados por Amaral (2014) ajudam a entender essa nova fase do 

jornalismo popular, iniciada a partir dos anos 2000. Para a autora, o uso da palavra popularesco 

pode ser visto como preconceituoso e o de sensacionalismo está defasado, pois mostram-se 

insuficientes para abrigar a complexidade do jornalismo popular. Amaral (2014) pondera que a 

mera caracterização sensacionalista gera uma noção equivocada da atividade jornalística, pois 

encobre os aspectos culturais que a envolvem, gerando uma compreensão reducionista dos 

jornais tidos como populares à manipulação, degradação ou interesse comercial.  

No entanto, Marcondes Filho (1989) explica que o sensacionalismo se constitui como o 

grau mais radical de mercantilização da informação, pois a informação sensacional está contida 

na vertente do lazer. Para o autor, o que distingue uma notícia sensacionalista de uma notícia 

“séria” é a intensidade da informação, pois as notícias da imprensa sensacional abusam do 

sentimentalismo nas questões sociais e posicionam-se de forma reducionista em relação aos 

fenômenos que atingem a sociedade como um todo. 

É necessário considerar que as notícias não surgem naturalmente do mundo real para o 

papel, pois são produzidas a partir de narrativas, sobrecarregadas com símbolos, estereótipos, 

metáforas e imagens e que é preciso considerar que um jornal destinado ao público popular, 

não pode utilizar os mesmos recursos de um jornal convencional, pois há, neste caso, uma 

diferença clara de públicos entre ambos.  

 

 

2.3.  Teoria das Representações Sociais  

  

Com o objetivo de desvendar a representação social da mulher na mídia impressa 

popular goiana, mediante a análise do Jornal Daqui, adota-se os pressupostos da Teoria das 

Representações Sociais (TRS) desenvolvida por Serge Moscovici, em 1961, com o livro La 

Psychanalyse, son image et son public. Neste estudo, inserido campo da Psicologia Social, o 

autor tece considerações a respeito das relações estabelecidas no cotidiano entre indivíduos e 

pondera que estas são resultado de representações sociais, oriundas do convívio entre os seres, 

da aprendizagem e partilha facilmente adquiridas em relações sociais cotidianas. 

Durkheim foi quem falou primeiro em representação como “representação coletiva”, 

sugerindo a especificidade da consciência social em associação à consciência individual. Já 
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Moscovici (1978), considera que a Representação Social (RS) habita na consciência individual 

como elemento psíquico e na consciência social como resultado da totalidade das consciências 

individuais. Por isso, Moscovici (1978, p. 79) define representações sociais como “ sistemas de 

valores, noções e práticas que proporcionam aos indivíduos os meios para orientar-se no 

contexto social e material [...] que tornam inteligíveis a realidade física e social, integram-se 

em um grupo ou em uma relação cotidiana de intercâmbios”.  

Com efeito, as representações sociais assumem a função de mediação e regulação das 

relações socialmente estabelecidas entre os seres humanos. Jodelet (2001) corrobora com este 

entendimento quando define representações sociais a partir de “conhecimento, socialmente 

elaborado e partilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma 

realidade comum a um conjunto social (JODELET, 2001, p. 22)”.  

 Guareschi (2000) vai mais longe e dialoga que as representações sociais precisam 

necessariamente acontecer em sociedade para adquirirem, assim, um nível de generalização. 

Isso pode ser compreendido a partir da lógica de que estas relações advêm de realidades sociais 

e culturais de indivíduos, associadas a aspectos como identidade, a formação, a como esse 

indivíduo compreende, se relaciona, aprende, dialoga e qual seu papel em sua comunidade, 

visto que, isso tende a influenciar no estabelecimento de sistemas de representações cotidianas 

e transformações de pontos de vista individuais e grupais.  

As representações sociais podem ser consideradas como produto das interações e dos 

fenômenos de comunicação no interior de um grupo social, espelhando a situação desse grupo, 

seus projetos, impasses, estratégias e as suas relações com outros grupos. Vala (2006) aponta 

que as representações sociais são conhecimentos construídos no cotidiano das pessoas, o 

conhecido senso comum. Arruda (2002) corrobora com essa definição, ao pontuar que 

representações sociais são conceitos, frases e explicações geradas durante a comunicação no 

espaço social diariamente partido de uma consciência individual e social. 

Sob esta ótica da possível influência recíproca do individual e social, Jodelet (2001) 

destaca a complexidade das representações sociais que são carregadas pelos indivíduos no 

consciente e ativados quando estes estão em ação na vida social, por meio, por exemplo, do 

compartilhamento de um saber sobre algo ou uma realidade. Vala e Monteiro (2006) explicam 

que as representações podem embasar a construção de imagem de um determinado grupo, como 

também desconstruí-la, visto que estão em constante transformação, sobretudo por atuarem 

como o suporte básico de todas as ações comunicacionais que ocorrem durante todo o cotidiano.  

Dessa forma, a comunicação pode ser considerada como um dos eixos básicos da Teoria 

das Representações Sociais, pelo fato de que “uma condiciona a outra, porque nós não podemos 



39 
   

 

comunicar sem que partilhemos determinadas representações e uma representação é 

compartilhada e entra na nossa herança social quando ela se torna um objeto de interesse e de 

comunicação” (MOSCOVICI, 2003, p. 371). Braga e Campos (2016, p. 83) corroboram com 

esta definição, afirmando que:  

 

O conhecimento das representações sociais veiculadas pela mídia assume um 

lugar de importância, tendo em vista que possibilita ter acesso a um conjunto 

de sentidos e significados que servem de referência para os indivíduos e 

grupos no seu processo de apreensão da realidade e nas suas práticas sociais. 

(BRAGA E CAMPOS, 2016, p. 83).  

 

É em Braga e Campos (2016) que também encontramos respaldo para afirmar que as 

representações sociais estão em constante movimento por conta do dinamismo da comunicação 

e também por estarem relacionadas aos contextos que, segundo os autores, podem ser contextos 

sociais, temporais e culturais, que contribuem para o desenvolvimento de processos que 

interferem nos comportamentos sociais sobre os quais a comunicação possui total influência. 

Assim, "falar de representação social enquanto comunicação significa, falar de objetos 

representados" (BRAGA E CAMPOS, 2016, p. 84).  

Com base nessas explanações podemos compreender que uma representação social 

estudada a partir de um meio de comunicação deve sempre ser pensada em seu ambiente social, 

que inclui o tipo de mídia, o público a que esta mídia se destina e o período histórico estudado, 

pois esses fatores podem modificar uma representação social. Além disso, por conta da base na 

vasta composição teórica das representações sociais, Vala (2006) descreve as tipologias da 

Teoria das Representações Sociais, de Moscovici (1978), catalogando-as em: 

 

As representações sociais hegemônicas [...] designam formas de entendimento 

e significados largamente partilhados por um grupo fortemente estruturado 

(uma nação, um partido, uma igreja), e que estruturam o grupo. Estas 

representações são uniformes, indiscutíveis e coercivas (por exemplo, a 

representação do indivíduo como uma entidade autônoma e livre). As 

representações sociais emancipadas refletem a cooperação entre grupos, 

resultam da troca de significados diferentes sobre um mesmo objeto. São 

modalidades de conhecimento sobre um objeto com alguma autonomia 

relativamente aos grupos sociais que estão na sua origem (por exemplo, a 

representação de doença mental [...]). As representações sociais polêmicas são 

geradas no decurso dos conflitos sociais, são determinadas pelas relações 

antagonistas ou de diferenciação entre grupos sociais e refletem pontos de 

partida exclusivos (por exemplo, a representação sobre as propinas no ensino 

superior) (VALA, 2006, p. 462 e 463). 
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São as representações sociais polêmicas que nos interessam neste estudo, porque 

abrangem a relação de conflitos entre grupos que convivem no mesmo espaço. Afinal, os 

estudos de gênero investigam as relações humanas que geram conflitos no ambiente e estão 

situadas em uma “polêmica social através de problemas estabelecidos a partir de uma natureza 

de significados e valores comuns” (VALA, 2006, p. 463). 

Moscovici (1978), ao conceber a Teoria das Representações Sociais (TRS), descreve 

que a representação é engendrada, elaborada e formada pelos processos definidos como: 

objetivação e a ancoragem, ou seja, estes processos formam o constructo representacional. A 

primeira relaciona-se à construção imaginária da representação social, definida como sendo a 

objetivação, “formada pela generalização de conceitos, ideias ou ainda imagens que são 

transformadas de maneira hipotética em complexos reais” (MOSCOVICI, 1978, p. 289). Este 

estágio é constituído por três etapas, conforme elucida Spink (1993): o primeiro, refere-se à 

descontextualização da informação mediante o estabelecimento de critérios normativos e 

culturais; o segundo, diz respeito a formação de um núcleo figurativo e a formação de uma 

estrutura que reproduz de maneira figurativa uma estrutura conceitual; já o último, fala da 

naturalização, ou seja, da transformação. Em vista disso, a objetivação é compreendida como o 

processo, lugar e espaço onde toda composição conceitual da representação é formada e 

caracterizada para, em seguida, se fazer presente na sociedade.  

Já o segundo processo, a ancoragem, é definida por Moscovici (1978) como uma rede 

de significações em torno do objeto, relacionando-a aos valores e práticas sociais, referindo-se 

à absorção de um elemento novo por elementos já atuais no sistema cognitivo. Dessa forma, a 

ancoragem é caracterizada pelo estágio que envolve crenças, gestos, posturas e pode conceber 

a generalização de um grupo ou pessoa, porque repercute as significações do objeto, podendo 

associar-se também a valores e práticas sociais. Esta perspectiva dialoga com teoria de Spink 

(1993) que considera a ancoragem como um produto da realidade social vivida, excluindo o 

estágio cognitivo intra-individual.  

Portanto, a construção da representação social, formada pelo constructo de processos 

classificada como objetivação e a ancoragem, juntamente com todo o aparato teórico, são 

fundamentais para compreender a construção da imagem e desenho social do ser feminino na 

mídia impressa popular, especialmente no Jornal Daqui. 
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2.4. A Mídia e a Construção de Representações Sociais do Gênero Feminino 

 

No surgimento da imprensa em geral, cujo histórico já foi discutido anteriormente, os 

jornais eram destinados a homens e mulheres, embora fossem lidos predominantemente pelo 

primeiro grupo, que representava a maior parte letrada da sociedade. No entanto, Buitoni (1986) 

alerta que a criação da imprensa feminina no mundo ocidental, “no fim do século XVII, já 

trouxe a destinação às mulheres no próprio título do jornal – Lady’s Mercury – prática a persistir 

até hoje”.  

As noções trazidas por Buitoni (1986) revelam que sempre houve a iniciativa de 

segmentar conteúdo a partir da noção de mercado, embora nessa época não existisse uma 

imprensa masculina, tampouco a ideia de público, que representa uma conceituação mais atual. 

Seguindo a ideia da autora, é possível identificar que a mídia em geral, e sobretudo, o 

jornalismo, sempre comprou para si a ideia de um conteúdo feminino, com assuntos específicos. 

Na atualidade, mesmo em publicações não segmentadas ainda é possível encontrar assuntos 

dirigidos às mulheres, quais sejam:  

 

Poesias, receitas de bolo, reportagens, figurinos, consultório sentimental, 

artigos de psicologia, entrevistas, testes, horóscopos, contos, fofocas, 

maquilagem, plantas de arquitetura, moldes, saúde, educação infantil, tudo 

parece caber dentro da imprensa feminina: embora frequentemente ligados ao 

âmbito doméstico seus assuntos podem ir de dor de dente no filho de sete anos 

à discussão da política de controle de natalidade, passando pelos quase 

inevitáveis modelos de roupa e pelas receitas que prometem delícias 

(BUITONI, 1986, p. 8). 

 

A noção de fotografia da imprensa feminina também parece ter sido incorporada por 

alguns periódicos. Segundo Buitoni (1986, p. 19):  nos veículos destinados às mulheres “as 

fotos de pessoas que possam ser individualizadas, seja a artista famosa ou a mãe de família, 

buscam documentar a realidade. Porém, as fotos de moda, beleza e decoração são percebidas 

antes como fantasia, corporificação de um ideal a ser imitado”.  

Alsina (2009, p. 185), revela que “[...] basicamente, toda a produção informativa se 

reduz a dois processos: o de seleção e hierarquização. Trata-se de selecionar a informação e de 

determinar a importância de cada uma das informações, estabelecendo assim sua 

hierarquização’. Para o autor, a criação de sentido é uma operação complexa, cognitiva e 

emotiva, na qual estão dispostas toda a bagagem enciclopédica de uma pessoa e que poderíamos 

denominar como sendo seu universo referencial. Neste sentido, o repasse de informações 

jornalísticas aos públicos-alvo depende da própria bagagem conceitual que o produtor, 
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jornalista ou editor possui sobre determinado assunto, que pode valer-se tanto de 

conscientização ou da reprodução e legitimação de estereótipos e preconceitos, que acabam por 

gerar representações sociais. 

A mídia, e o jornalismo em si, reproduzem as compreensões, conceitos, imagens e 

representações sociais, por isso, o discurso da mídia é também o discurso do senso comum. Isso 

decorre do fato de ser o cotidiano e o tempo presente, caracterizando-se também como um 

período em que os indivíduos podem construir, alterar e/ou reafirmar a realidade e até suas 

identidades, a grande fonte informacional midiática e jornalística.  

Esta habilidade da mídia de arquitetar, transformar e/ou reafirmar os fatos e a identidade 

se dá, segundo Flausino (2011), por conta dos elementos que concedem sentido aos 

acontecimentos para nós e para os outros: trata-se da linguagem, partilhada, dividida e 

articulada. Então, alterando-se o sentido da palavra, transforma-se um contexto e até uma 

realidade. Por outro lado, este cenário revela uma noção de “poder simbólico” defendido por 

Bourdieu (1989) e Dijk (2015). Por isso, a mídia pode ser considerada como uma “elite 

simbólica” que possui o papel de reproduzir o discurso do grupo dominante que está no poder. 

Ela também é capaz de modular o relacionamento entre os seres humanos, e ainda, legitimar 

papéis que a sociedade espera verem cumpridos tanto para o gênero feminino quanto para o 

gênero masculino.  

Bourdieu (1989) assevera que aqueles que possuem um acúmulo de poder simbólico e 

material, detém também maior acesso ao poder, porque podem controlar as narrativas, 

impossibilitando a participação efetiva de grupos minoritários nas grandes decisões de ordem 

social, política e econômica. Com efeito, o indivíduo e muitos grupos terminam por eleger a 

mídia não só para participar da vida em sociedade com base nas informações que recebe, como 

também para ser sua porta-voz, um elemento chave para representar e divulgar suas aspirações 

e conceitos.  

Dessa forma, manifesta-se uma ideia de silenciamento discursivo de um grupo sem 

acesso ao “poder” e “elite simbólica”, ou seja, sem acesso à mídia, visto que os grupos 

hegemônicos detêm maior acesso e legitimidade discursiva. Neste sentido, Thompson (2001) 

alerta que os sistemas simbólicos podem apresentar, em seu íntimo, sistemas de ideias dos 

grupos hegemônicos cooperando para representação e legitimação das relações de dominação. 

Desvela-se a noção da Hipótese da Espiral do Silêncio ou Teoria da Espiral do Silêncio, 

desenvolvida por Neumann (1995), na qual é identificada uma disposição do grupo sem 

expressão social de não chegar participar da opinião da maioria. Para a autora, a motivação 
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deste comportamento se dá através das pessoas e/ou grupos apresentarem receio do isolamento, 

falta de confiança e baixa autoestima.  

Segundo Temer e Nery (2009), a Teoria da Espiral do Silêncio possui a finalidade de 

explicar a questão das minorias silenciosas nas sociedades democráticas, desvelando o motivo 

pelo qual alguns assuntos são ignorados pela mídia, pelo jornalismo, e não ganham expressão, 

permanecendo emudecida. De acordo com os estudos de Neumann (1995), esta situação persiste 

no meio social porque as pessoas e grupos possuem a habilidade de reconhecer os consensos 

existentes na sociedade, preferindo calar-se, caso sua opinião e/ou notícia seja conflitante, com 

o único objetivo de conseguir a inclusão social e coletiva no espaço e ambiente em que 

convivem. 

Um efeito marcante com a identificação de um emudecimento de pessoas e grupos 

sociais sem expressão e capacidade de ter acesso às narrativas midiáticas é destacada por 

Mendonça e Braga (2015, p. 4). Para os pesquisadores, o emudecimento de qualquer coisa 

desenvolve o que chamam de “realidade construída e não representativa”. Portanto, o 

emudecimento pode provocar uma imagem e representação social desleal com a realidade. 

Destarte, o discurso jornalístico consegue instituir uma nova ordem de legitimação para 

conceitos, crenças e valores no meio social. Mas é preciso considerar que a realidade midiática 

é a realidade gerada por enquadramentos, perspectivas e estruturas de quem produz a 

mensagem, criando representações dos acontecimentos. Neste contexto, o jornalismo pode 

deixar de ser um mero espelho do real, já que os jornalistas não exercem a função de meros 

observadores, mas participam da construção da realidade. Assim, reitera Flausino (2011) que:  

 

A dimensão político-ideológica que ainda reside no jornalismo, e, portanto, 

na feitura da notícia, seu produto final, está calcada na ação dos próprios 

jornalistas que, no exercício diário da profissão, estão imbuídos do espírito 

ético. Se os fabricantes de notícias produzem bens e serviços, produzem, 

concomitantemente, representações sociais, imagens que modulam a 

consciência social, enfim, faz mediações. (FLAUSINO, 2011, p. 106).  

 

Ao construir representações, a atuação midiática acaba por implicar nas próprias noções 

de imagem que circulam na sociedade, tendo em vista que "identidade é aquilo que eu sou e 

imagem é aquilo que eu sou refletida na compreensão do outro. Identidade são as minhas 

características pessoais, físicas, mas a imagem é a minha identidade associada ao 

reconhecimento do outro sobre mim" (TUZZO E BRAGA, 2014, p. 26). Nisto resulta que o 

olhar sobre o outro resulta em uma imagem que pode vir a ser mais forte que a própria 

identidade. 
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Quando o assunto são as questões de gênero, as representações sociais são carregadas 

de valores e formas simbólicas, as quais são capazes de delimitar e ressignificar papéis 

exercidos por homens ou mulheres, seja em família ou em sociedade. Já a identidade apoiará a 

construção do “significado homem-mulher, algo feito de forma externa à existência dos 

gêneros, produzida pelos diversos grupos sociais firmados em estereótipos, preconceitos, 

valores e crenças” (TUZZO E SILVA, 2017, p. 4). 

Dessa forma, a mídia termina por assumir o papel principal na formação da opinião 

pública, reforçando identidades, mas também disseminando imagens que irão influenciar na 

construção de representações sociais e concentrando a sustentação social firmada por Tuzzo 

(2014) a partir dos 4Ps: pai, professor, político, padre/pastor, ligados, respectivamente, a ideia 

de família, escola, Estado e igreja. De acordo com Kellner (2001), essas instituições têm seus 

discursos legitimados ou reforçados pelos meios de comunicação diante dos públicos, e por isso 

se tornam capazes de na construção da realidade e produzir o efeito do real. 

Por serem formadores de opinião, a maneira como os meios de comunicação avaliam os 

conteúdos veiculados e as representações do gênero feminino se torna extremamente 

significativa para a própria compreensão social do que é ser mulher. Por isso, no estudo deste 

tipo de representação social, deve ser considerada toda a complexidade social vigente, 

analisando não só o que a mídia diz, mas também a quem diz e porque diz. Faz-necessário, 

porém, recorrer novamente à Moscovici (1973) para quem as representações sociais operam 

como:  

 

Um sistema de valores, de ideias e de práticas com uma função dupla: 

primeiramente, estabelecer uma ordem que habilitará os indivíduos a 

orientarem-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo 

lugar, possibilitar a comunicação entre os membros de uma comunidade por 

meio do fornecimento de um código para o intercâmbio social e de um código 

para a nomeação e a classificação, sem ambiguidades, dos diversos aspectos 

de seu mundo e de sua história individual e grupal. (MOSCOVICI, 1973, p. 

XVII). 

 

Sendo assim, é possível compreender a dinâmica das representações sociais que 

circulam, reforçam-se e modificam-se continuamente por meio das relações sociais cotidianas. 

Logo, se o que se pretende é entender como estas representações da mulher são formadas e 

ressignificadas pela mídia, identificando e expondo o modo com que certas características, falas 

e gestos são legitimados, bem como a influência destes na promoção ou privação das 

possibilidades de acesso da mulher, por exemplo, à cidadania. 
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Braga e Campos (2016, p. 55) ao explicarem a construção da identidade com base nas 

representações sociais afirmam que a identidade pessoal resulta, muitas vezes, “das identidades 

do trabalho, das instituições, das relações sociais e da própria subjetividade individual”, por 

isso, o autoconhecimento encontra dificuldades em resistir às inúmeras exigências de 

sociedades, cada vez mais, complexas e que mudam constantemente.  

 

Tomando como base a perspectiva da Psicologia para quem a noção de 

identidade está associada à ideia de metamorfose, mudança, ou seja – um 

processo em constante transformação, cujo resultado, provisório, é resultante 

da intersecção entre a história da pessoa, seu contexto histórico e social e seus 

projetos – a identidade tem caráter dinâmico e seu movimento pressupõe uma 

personagem. Em outras palavras, é a vivência pessoal de um papel 

previamente padronizado pela cultura, onde a identidade de alguém é 

representada pela reificação da sua atividade, apesar de ser independente da 

atividade (BRAGA E CAMPOS, 2016, p. 43).  

 

Neste aporte teórico, observamos que a identidade apresenta uma relação direta com o 

sujeito e o indivíduo, mas também exerce um vínculo direto com o coletivo. Portanto, nesta 

análise os conceitos de identidade, representações sociais e mídia tornam-se complementares e 

fundamentais para a compreensão de como as representações sociais do gênero feminino podem 

orientar a legitimidade ou negação do exercício da cidadania por parte do gênero feminino, 

temática discutida no capítulo subsequente.  
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CAPÍTULO 3 – CIDADANIA  

 

 

 Entendemos que as representações geradas pelo jornalismo impresso podem demarcar 

estereótipos, preconceitos e valores na sociedade, implicando na consciência ou inconsciência 

social acerca do exercício da cidadania em sua plenitude.  Por isso, neste capítulo discutimos 

os pressupostos da cidadania e a sua relação com o gênero feminino, tópicos fundamentais da 

luta pela igualdade de gênero.  

 

 

3.1. Histórico da Cidadania 

 

A busca histórica pela origem da cidadania se inicia com os Hebreus. Pinsky (2008) 

adverte que o monoteísmo ético, enquanto fundamento das religiões fundamentais, atuava como 

um princípio regulador dos direitos e deveres inerentes à convivência em comunidade. Os 

profetas oriundos deste povo falavam em nome de Deus e através de seus postulados ditavam 

as normas que estabeleciam as permissões e proibições com base nas noções de certo e errado 

para a sociedade daquele período.  

Tradicionalmente as concepções de cidadania advém de duas vertentes, uma Grega e 

outra Romana. Estas se assemelham na medida em que estipulam quais indivíduos poderiam 

ter acesso a cidadania no meio social, e diferenciam-se no aspecto cultural, político e social e 

quanto aos elementos qualificadores dos cidadãos. Em todo caso, Guarinello (2008, p. 29) 

adverte que “a imagem que faziam da cidadania antiga, no entanto, era idealizada e falsa [...].  

Quanto à concepção de cidadania de origem na Grécia Antiga, ela é intrincada com as 

cidades-estados, as chamadas polis. Os indivíduos que se viam como semelhantes em razão dos 

vínculos culturais, costumeiros, religiosos, sociais e com a premissa de proteção, se uniam sob 

uma regulamentação própria no âmbito social e político. Segundo Guarinello (2008), parte dos 

sujeitos das cidades possuíam direitos e garantias, estes eram denominados como cidadãos, no 

grego polites, que etimologicamente remete a ideia de polis, ou seja, há relação direta com o 

fato do indivíduo ser um habitante da cidade-estado. Da cidade decorria a cidadania e a ela 

limitava-se.  

Um dos principais elementos de identificação dos cidadãos gregos era a participação 

política. Nas praças públicas (ágora) os sujeitos discutiam a respeito das questões mais 

relevantes e influentes da sociedade. Contudo, à margem desta condição situava-se as mulheres, 
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jovens, escravos, estrangeiros e os sem propriedades, estes eram impedidos da participação 

política, portanto, não eram cidadãos.  

Deste modo, a cidadania não estava atrelada somente à garantia de direitos plenos, mas 

sim, a um status, que oferecia possibilidades diferentes das que entendemos atualmente como 

possíveis em relação à condição cidadã.  

Guarinello (2008) afirma que a participação política na Grécia possuía particularidades 

que a diferenciavam de qualquer outro sistema ou regime, como as oligarquias ou democracias, 

visto que, era exercida por cidadãos ativos, que representavam seus interesses individuais, nesse 

sentido, não havia noção de representação, partidos políticos, divisão de poderes, o que existia 

era uma assembleia ou conselho de membros que atuava e decidia em razão de circunstancias, 

interesses e conflitos. 

Na vertente Romana, a cidadania tem origem na palavra em latim ciuis e a etimologia 

indica significa “liberdade”, mas também dela surgiu a palavra ciuita, isto é, cidade.  Para os 

romanos é o conjunto de cidadãos que forma a cidade. Funari (2008, p. 49) explica que apesar 

do direito à liberdade ser vinculado à cidadania, não eram todos que podiam exercê-lo, pois de 

duas camadas sociais, somente uma detinha tal condição.  

O acesso à cidadania na Roma Antiga foi fonte de muitos conflitos e passou por grandes 

processos de transformação, antes exclusiva a uma pequena comunidade agrícola, com o 

desenvolvimento do Império Romano conflitos e o poder superior de cidades-estado acabou 

prevalecendo sobre a cidadania comunitária.Segundo Funari (2008, p. 50-51), a sociedade era 

dividida entre patrícios e plebeus. Os primeiros, que exerciam a cidadania, eram homens 

detentores do controle político e com controle familiar (pater familias), moral (auctoritas) e de 

decisão (imperium) sobre os entes familiares, esposa, filhos e escravos. Os plebeus eram àqueles 

marginalizados, sendo composta por artesões, comerciantes e outros sem propriedades. 

Da análise das duas compreensões, tem-se que na Grécia antiga os cidadãos emergiam 

posteriormente às cidades, já para os romanos era o contrário, pois da união dos cidadãos elas 

eram formadas. Outra diferença notória é que os plebeus romanos fizeram frente à autoridade 

patrícia, no sentido de reivindicações de direitos, conseguindo reduzir a autoridade destes e 

introduzindo a participação popular na política, mas não de forma efetiva a ponto de mudar a 

estrutura social e sua organização. Ademais, houve também uma distinção mínima no que se 

refere às mulheres, pois, apesar da exclusão de seus direitos vinculados à cidadania, tem-se que 

em Roma tinham uma participação no espaço público um pouco maior. 

Segundo Carvalho (2016) entre este período histórico e o século XVI houveram poucas 

mudanças conceituais de cidadania. Somente a partir da Revolução Inglesa do Século XVII é 
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que começou a ganhar uma concepção moderna, compreensão ampliada com a Revolução 

Americana e Francesa, ambas ocorridas no Século XVIII. Com base na premissa de direitos 

civis fundamentais, quais sejam, liberdade, igualdade e fraternidade, estas revoluções 

combateram o sistema aristocrata, autoritário e totalitário e serviram como precursoras para 

busca por outros direitos civis, políticos e sociais. Com base na junção das premissas de 

cidadania surgidas com as sociedades gregas e romanas, e pensamentos oriundos das revoluções 

surgidas durante os séculos XVI, XVII e XVIII, surgiu a delimitação atual de cidadania.  

 

3.2. Conceito de Cidadania 

 

De acordo com análise em conjunto dos direitos relacionados à liberdade, oriundos das 

ideias romanas, os direitos vinculados à participação política, da Grécia antiga e direitos básicos 

pertinentes a uma vida de qualidade, buscados com as revoluções dos séculos XVII e XVIII, 

surgiu a concepção hodierna de cidadania. Segundo Marshall (1967), a cidadania é um 

complexo de direitos vinculados a um sujeito, que ao serem exercidos torna eficaz e constante, 

a participação destes indivíduos no Governo e na Sociedade Geral.  

Para Pinsky (2008) a concepção de cidadania advém da convergência de três tipos de 

direitos: civis; políticos e sociais, o que concorda com divisão estabelecida por Carvalho (2016). 

Segundo estes dois teóricos: os Direitos Civis são aqueles imprescindíveis para a consolidação 

da liberdade, da vida, da igualdade; já o Direito Político, é aquele referente ao voto e a 

participação popular no sistema político; e os Direitos Sociais são aqueles que proporcionam 

aos cidadãos o acesso às riquezas do Estado, entre eles estão incluídos o direito à educação, ao 

trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria, desta forma, garantindo que os sujeitos 

recebam os benefícios necessários para uma vida digna, segundo Carvalho “O cidadão pleno 

seria aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos incompletos seriam os que possuíssem 

apenas alguns dos direitos” (2016, p. 9). 

Segundo Carvalho (2016), a construção da cidadania no Brasil se deu de forma peculiar 

ao que foi visto na Inglaterra e em outros países. Na Europa, a consolidação da cidadania iniciou 

com os direitos civis vinculados à liberdade que foram progredindo até fomentarem os direitos 

políticos, com a organização de um sistema de governo com a participação dos indivíduos que 

o compõem, e por fim, os direitos sociais, efetivados por meio do governo.  

No Brasil, durante o período colonial, de 1500 até 1822, foi solidificada uma sociedade 

com identidade cultural, linguística e com delimitações no sentido territorial, todavia, havia 

subordinação aos interesses de Portugal, ausência de sentimento de nacionalidade, e traços 
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marcantes inviabilizavam a cidadania e trouxeram diversos problemas, entre os principais, 

pode-se citar o analfabetismo, economia latifundiária, absolutismo do Governo e o 

escravagismo. Este último elemento representou uma das piores práticas sociais existentes, 

visto que os escravizados eram ceifados de quaisquer tipos de direitos e garantias. Diante disso, 

conclui-se que neste período uma minoria exercia direitos civis e políticos, já que a maioria da 

população era de escravos e indivíduos livres, mas marginalizados, ademais, sequer haviam 

direitos sociais, já que não havia suporte mínimo do Estado para com a população. 

Diferentemente do ocorrido nos países europeus e Estados Unidos da América, os 

primeiros direitos implementos à sociedade brasileira foram os políticos. Carvalho (2016) 

explica que a independência de 1822 não foi fruto de movimentos populares reivindicatórios, 

mas sim por negociatas entre Inglaterra, Portugal e elite econômica brasileira, tanto é que o 

regime monárquico foi mantido no país. Um marco demonstrativo desta explanação é a 

Constituição Federal de 1824, que trouxe o direito ao voto, mas limitou a somente alguns 

sujeitos: homens de 25 anos ou mais que tivessem renda mínima de 100 mil-réis eram obrigados 

a votar, as mulheres não votavam e os escravos não votavam, visto que nem sequer eram 

considerados cidadãos.  

Apesar do direito ao voto, os eleitores sofriam com a subordinação e opressão dos 

líderes políticos locais. Durante o período da primeira república (de 1889 a 1930) houve a 

descentralização e assim cada estado passou a ter seu regente eleito pela população, desse modo, 

oligarquias estaduais consolidaram-se no controle político e passaram a coagir e limitar ainda 

mais os direitos políticos. Os direitos civis eram afetados pela escravidão (limitadora dos 

direitos vinculados à liberdade) e também pela concentração da propriedade rural. 

A abolição da escravatura deu-se em 1888, porém os indivíduos continuaram 

marginalizados e sem acesso aos direitos sociais básicos, pois não havia regulamentação 

expressa e efetiva quanto à direitos trabalhistas e a educação era de acesso restrito, já a 

assistência social se dava por meio de instituições privadas, mas de atuação limitada. 

Entre a crise econômica de 1929 até 1964, houve avanço significativo nos direitos 

relacionados à cidadania. No âmbito dos direitos políticos, em 1933 foi instituído voto secreto 

e criou-se a justiça eleitoral.  O chamado Estado Novo, apesar de ter ceifado grande parte dos 

direitos políticos, agia de forma populista e implantou direitos sociais relevantes, como a 

Consolidação das Leis do Trabalho em 1943. Além disso, criou e regulamentou os sindicatos, 

que aumentava o poder dos trabalhadores perante os empregadores. 

Outro avanço significativo se deu quanto à organização de um sistema previdenciário 

com Institutos de Aposentadoria e Pensão, que contava com a participação governamental, mas 
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excluía diversos grupos de trabalhadores. Vargas foi retirado do poder pelos militares em 1945 

e foi instituído o regime democrático. Assim, houve uma retomada quanto aos direitos políticos 

e no ano de 1964 o voto popular foi reimplantado. 

Mas essa sensação de avanço nos direitos da população não durou muito, pois o exército 

deu um golpe de Estado em 1964, instituindo uma nova ditadura, pondo fim à democracia e a 

diversos direitos civis e políticos, o que perdurou até o ano de 1985. Na contramão da postura 

restritiva de direitos, no âmbito social ampliou-se as garantias já existentes. A retomada da 

democracia e dos direitos políticos e civis iniciou-se em 1974, com o general Ernesto Geisel. 

Apesar das eleições serem indiretas, em 1985 foi eleito um presidente civil após duas décadas. 

Somente com a Constituição de 1988 que a cidadania para os brasileiros mudou de forma 

drástica, uma vez que, os direitos políticos foram assegurados de forma jamais vista antes, o 

mesmo se deu como os direitos de cunho civil. O direito ao voto foi ampliado para setores antes 

excluídos, como os analfabetos. 

A Constituição vigente no Brasil prescreve em seus artigos os direitos civis, políticos e 

sociais, determinando-os como elementares ao Estado e como um dos escopos para o Governo 

e Sociedade. Como ensina Pinsky (2008), somente com a atual Carta Constitucional, o Brasil 

legalizou e deu coercibilidade a estes direitos.  

 

O esforço de reconstrução, melhor dito, de construção da democracia no Brasil 

ganhou ímpeto após o fim da ditadura militar, em 1985. Uma das marcas desse 

esforço é a voga que assumiu a palavra cidadania. Políticos, jornalistas, 

intelectuais, líderes sindicais, dirigentes de associações, simples cidadãos, 

todos a adotaram. A cidadania, literalmente, caiu na boca do povo. Mais ainda, 

ela substituiu o próprio povo a retórica política. Não se diz mais "o povo quer 

isto ou aquilo", diz-se "a cidadania quer". Cidadania virou gente. No auge do 

entusiasmo cívico, chamamos a Constituição de 1988 de Constituição Cidadã 

(CARVALHO, 2016, P. 7). 

 

Mesmo nos dias atuais, a busca pela cidadania plena ainda pode ser considerada um 

desafio complexo, visto que, conforme Carvalho (2016), a visão clássica da cidadania é uma 

construção ocidental e possivelmente inatingível, mas que, contudo, pode servir de direção para 

concepção da cidadania e como ela significa em cada país ou período. Retomando a discussão 

de Marshall (1967, p. 76) sobre a cidadania, esta, de acordo com o autor, tem relação ao status 

daqueles que fazem parte de uma determinada comunidade, o que, posto desta forma, significa 

que aqueles que possuem status têm os mesmos direitos e obrigações inerentes ao status que 

lhes foi concedido. 
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Hodiernamente, uma das definições mais completas de cidadania é a de Pinsky, que 

afirma que:  

 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualmente 

perante a lei; é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino 

da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e 

políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, aqueles que 

garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, 

ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a 

cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais, fruto de um longo 

processo histórico que levou a sociedade ocidental a conquistar parte desses 

direitos. (PINSKY, 2003, p. 32). 

 

Apesar de toda regulamentação, os direitos sociais, como apresenta Carvalho (2016), 

enfrentam uma crise de eficácia, pois no âmbito educacional, previdenciário, de saúde e de 

segurança o acesso mostra-se difícil. Para elucidar tal conclusão, o autor se aporta em dados de 

analfabetismo e de desigualdade. O desenvolvimento da cidadania no Brasil não se consolidou 

da forma expressa por Marshall (1967) quanto aos direitos civis, políticos e sociais, pois em 

diversos momentos faltou um destes e em outros houve uma alteração da ordem comumente 

vista. A atual problematização quanto à cidadania se dá no âmbito de sua efetividade e 

possibilidade de exercício pleno, pois atualmente todos os elementos que a compõem existem 

e são regulamentados, mas nem sempre efetivados. 

Ao refletir sobre a definição de Pinsky (2003) sobre cidadania, pode-se observar que na 

perspectiva brasileira a cidadania plena ainda parece um sonho distante, e mais do que apenas 

os direitos e deveres, a inclusão e participação de todos requer um longo caminho de mudanças, 

a começar porque o acesso aos direitos e deveres, à inclusão e participação ainda está 

concentrado nas mãos de uma pequena parcela. A maioria da população brasileira não tem 

sequer acesso aos direitos básicos de saúde e educação de qualidade, trabalho e segurança, 

assim como a uma vida digna, à não-violência contra a mulher e à não-discriminação de gênero.  

 

3.3. Exercício da Cidadania e o Gênero Feminino 

 

Conforme discutido nos tópicos anteriores, pode-se observar que a cidadania foi restrita 

historicamente aos homens livres que fossem cidadãos natos e detentores de bens, as mulheres 

ficaram sempre à margem dos direitos. Pinsky e Pedro (2003), corroboram que os direitos 

masculinos estiveram à frente das conquistas políticas e democráticas femininas.  
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O gênero feminino sofreu uma desvalorização ao longo dos séculos. Louro (2003) 

reforça que as mulheres foram segregadas tanto social quanto politicamente. Soares (2002) 

pondera que a luta por cidadania ainda é uma das pautas principais do movimento feminista.  

Bourdieu (2002) observa como a dominação masculina aparece e se legitima no meio 

social de maneira imposta e vivenciada, construída com base na submissão da mulher ao 

homem, resultando na manifestação de diversas formas de violência: simbólica, suave, 

insensível e invisível às suas vítimas, as quais, se manifestariam principalmente de modo 

simbólico pela comunicação, naturalizando comportamentos entre dominante e dominado. 

Como forma de evidenciar e combater a dominação masculina, movimentos e estudos 

de gênero conquistam maior espaço na mídia e no meio social, chegando cada vez mais até 

mais mulheres e influenciando-as, inclusive em relação à luta pela cidadania. E, apesar das 

significativas conquistas, é visível que quando se trata de equidade de direitos democráticos e 

cidadãos, as mulheres ainda ficam para trás com pouca representatividade política, violência, 

preconceito, discriminação e desvalorização profissional. 

O estudo Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, divulgado 

no início de 2018 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que mesmo 

estando em número maior entre as pessoas com ensino superior completo, as mulheres ainda 

enfrentam desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens, embora, muitas vezes 

possuam melhor formação superior. Dentre a população de 25 anos ou mais de idade com 

ensino superior completo em 2016, as mulheres somam 23,5%, e os homens, 20,7%. Quando 

se comparam os dados com homens e mulheres de cor preta ou parda, os percentuais são 

bastante inferiores: 7% entre os homens e 10,4% entre mulheres. No entanto, em relação ao 

rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos e razão de rendimentos, por sexo, entre 

2012 e 2016, as mulheres ganham, em média, 75% do que os homens ganham. Isso significa 

que as mulheres têm rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos no valor de R$ 

1.764, enquanto os homens, R$ 2.306. 

Essa disparidade compromete o acesso aos direitos básicos dos cidadãos pelas mulheres, 

que incluem saúde, educação, moradia, segurança etc, que diz respeito a um outro tipo de 

cidadania, aquela que é exercida pelo consumo, em que, para ser cidadão é preciso consumir e 

ter condições financeiras para isso, tendo a escolha de comprar saúde, educação, segurança e 

lazer, por exemplo, a chamada por Tuzzo (2014) de cidadania privada, que conclui que assim 

como existe a cidadania pública há também a privada e completa: “Cidadania é a plenitude de 

existência do rico e a busca constante do pobre” (TUZZO, 2014, p. 177). 
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Desta forma, quando uma mulher é subjugada pela dominação masculina, ganhando de 

forma inferior aos homens ou mesmo sendo excluída do mercado de trabalho, ela perde a 

possibilidade de acesso à cidadania no que concerne tanto a visão clássica (direitos) ou pela 

abordagem do consumo. Contudo, ao que diz respeito às definições de cidadania que envolvem 

os status concedidos e assumidos em sociedade, é necessário ponderar que estes não são 

estáticos, mas mutáveis, inclusive devido à influência da mídia, que pode auxiliar na construção 

de discursos sobre o que é ser cidadão.  

Para ilustrar esta discussão, Cirino e Tuzzo (2015) utilizam o conceito de célebre-

cidadão, o qual foi formado com base nos estudos de Figueiredo e Tuzzo (2011), que utilizaram 

de vários termos, dentre os quais: pessoa célebre, sujeitos célebres, figuras célebres, visando 

classificar esta que pode ser chamada como categoria social, e que está relacionado ao status 

atribuído em função exclusiva dos dispositivos midiáticos. O termo célebre-cidadão é utilizado 

para aquelas pessoas que anteriormente não possuíam este status, o qual, foi obtido pela 

divulgação e popularização midiática, que por meio da visibilidade acaba, em muitos casos 

criando heróis ou cidadãos ilustres (CIRINO E TUZZO, 2015, p. 12). 

A cidadania é também uma prática de participação, representação e formação de 

políticas públicas. Destarte, o estudo da condição cidadã torna-se fundamental para os estudos 

de gênero, efetuados nesta dissertação a partir do capítulo subsequente, visto que não pode 

haver igualdade de gênero sem que haja cidadania plena para homens e mulheres. 
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CAPÍTULO 4 – ESTUDOS DE GÊNERO 

 

 

Os estudos de gênero se mostram imprescindíveis para o desenvolvimento desta 

dissertação porque corroboram com a compreensão das implicações geradas pelas 

representações sociais midiáticas que ditam quem são, porque são e como são as mulheres, 

oferecendo bases seguras para desvelar os marcadores da diferença, utilizados para legitimar 

desigualdades e formas de opressões no meio social. Além disso, essas análises são caras à 

cidadania, por expressarem os anseios e lutas empreendidas para o exercício cidadão de grupos 

historicamente marginalizados, como o das mulheres.  

Neste constructo, entendemos o Jornal Daqui como uma tecnologia de gênero, conceito 

estabelecido através dos estudos de Lauretis (1994, p. 208) para quem o gênero atua como 

“representação e como autorepresentação, é produto de diferentes tecnologias sociais, como o 

cinema, por exemplo, e de discursos, epistemologias e práticas críticas institucionalizadas, bem 

como das práticas da vida cotidiana”. Neste contexto, as tecnologias de gênero se posicionam 

com uma dupla face, externa e interna de si mesma, produzindo o sujeito feminino em quadros 

de valores para os quais cria referências.   

Concordamos com Costa (2002, p. 71) quando afirma que “mulher é uma categoria 

histórica e heterogeneamente construída dentro de uma ampla gama de práticas e discursos”. 

Entendemos que essa categoria deve ser utilizada com posicionalidade estratégica, a fim de 

desvelar qual é o lugar de fala dessa mulher, quem é e porque ela está sendo pesquisada, para 

evitar a “traiçoeira rede de essencialismo’” (COSTA, 2002, p.77). No entanto, ao contrário do 

que se espera de uma pesquisa alicerçada nos estudos de gênero, não pretendemos delimitar 

quem é a mulher pesquisada, porque o objetivo desse constructo é justamente interpelar o objeto 

de análise para encontrar essa resposta.  

Quando se fala em gênero, há dois pontos principais que devem ser considerados: o 

primeiro, diz respeito à atribuição de atuações diferenciadas para homens e mulheres; e o 

segundo, refere-se a uma situação antiga de discriminação feminina, que ainda se mantém ativa 

em diversas partes do mundo, em diferentes contextos políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Piscitelli (2009) explica que os processos constitutivos destas duas perspectivas derivam de 

razões muito particulares, cabendo uma análise de cada caso, mas em comum, as duas vertentes 

se baseiam na justificativa da atribuição de qualidades e traços de temperamentos e trejeitos 

diferentes para homens e mulheres, os quais, ao longo da humanidade, têm sido utilizados para 

delimitar permissões e negações.  
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Com efeito, esses traços são considerados como naturais, inatos e não elegíveis, 

oriundos das distinções corporais entre homens e mulheres, sobretudo, quando esta análise parte 

para o terreno das capacidades reprodutivas. Dessa forma, o vínculo entre as qualidades ditas 

femininas e a capacidade de conceber filhos e dar à luz, corrobora para que a maternidade seja 

a principal atividade atribuída às mulheres. Com isso, sustenta-se uma noção espacial, literal e 

simbólica, que impõe às mulheres o âmbito doméstico, como o seu lugar de pertencimento, 

ação e objetificação.  

 

4.1. Desigualdade de Gênero 

 

 Segundo Piscitelli (2009) o termo gênero, em suas versões mais conhecidas, relaciona-

se ao conceito elaborado por pensadoras feministas que buscam desmontar o duplo 

procedimento de naturalização, mediante o qual as diferenças que se atribuem a homens e 

mulheres são consideradas inatas, derivadas de diferenciações naturais, e as desigualdades entre 

uns e outras são percebidas como resultados dessas diferenças.  Quando o poder é distribuído 

de modo desigual em função de diferenças consideradas naturais, outras desigualdades podem 

ser “naturalizadas” em função do sexo. Assim, justamente para diferenciar o sexo biológico, 

inato, das características que derivam de desigualdades, questões culturais e da ideia de 

feminilidade e masculinidade, pensadoras feministas cunharam o termo gênero. 

 A desigualdade de gênero pode ser percebida através de um olhar aprofundado sobre os 

principais indicadores no Brasil. Em março de 2018, o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) divulgou a pesquisa "Estatísticas de gênero — Indicadores sociais das 

mulheres", a primeira investigação do tipo já realizada no país com base nos indicadores de 

gênero estipulados pela Organização das Nações Unidas (ONU). O estudo compila dados de 

pesquisas efetuadas pelo IBGE e por outras instituições nos últimos anos, como o Ministério 

da Saúde, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE).  

Na pesquisa é possível verificar que mesmo possuindo uma escolaridade maior, as 

mulheres continuam ganhando menos do que os homens, com um salário mensal 23,5% mais 

baixo do que eles recebem. De acordo com o estudo, 16,9% da população do sexo feminino 

com 25 anos ou mais tem o ensino superior completo, contra 13,5% entre os homens. Esse 

índice é ainda mais alarmante para as mulheres, sejam elas brancas ou negras. Enquanto 20,7% 

dos homens brancos têm o ensino superior completo, 23,5% das mulheres brancas têm esse 

nível. Entre os negros e pardos, 7% dos homens têm o superior, contra 10,4% das mulheres. 
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Mesmo possuindo maior escolaridade, as mulheres ocupam menos cargos de liderança, 

o equivalente a 37,8% desse tipo de posto profissional no Brasil, enquanto os 62,2% restantes 

dos cargos deste tipo foram ocupados por homens. Neste quesito, há uma tendência de queda 

nessa participação feminina: no anterior, em 2015, o índice de mulheres em cargos de chefia 

era de 39%. Em 2012, era de 39,5%. 

O estudo mostra que as mulheres recebem em média R$ 1.764 por mês, considerando-

se o rendimento de todos os trabalhos. Enquanto isso, os homens recebem, em média, R$ 2.306. 

Para as mulheres negras e pardas a desvantagem é ainda maior: enquanto as brancas ganham 

por mês R$2.234, as negras e pardas ganham R$ 1.283. 

A carga horária de trabalho semanal também é um ponto de desigualdade entre homens 

e mulheres. Dados divulgados pelo IBGE na pesquisa Outras Formas de Trabalho 2018, 

revelam que as mulheres, mesmo as ocupadas no mercado de trabalho, ainda são a grande 

maioria a executar afazeres domésticos e cuidado de parentes. Na análise de trabalhos 

executados fora da jornada formal estão incluídos quatro aspectos: a produção de bens para 

próprio consumo, afazeres domésticos, cuidado de pessoas moradoras ou parentes não 

moradores e trabalho voluntário. Os dados mostram que somente em 2018, somando-se as horas 

dedicadas a essas atividades no domicílio e à ocupação propriamente dita, as mulheres 

trabalharam mais do que os homens, com uma carga horária média que ultrapassou 53,3 horas 

semanais; enquanto os homens trabalharam, em média, 50,2 horas semanais.  

Baseado nas informações divulgadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (Pnad Contínua 2018), o estudo afirma que enquanto as mulheres dedicaram, em 

média, 21,3 horas semanais a afazeres ou cuidados de parentes, os homens só empenharam 10,9 

horas nesse tipo de tarefa. As mulheres ainda foram maioria nos cuidados com a casa: 145,1 

milhões de pessoas com 14 anos ou mais de idade realizaram afazeres domésticos no ano 

passado, sendo 68 milhões de homens e 82,1 milhões de mulheres. Como consequência, a taxa 

de realização de afazeres domésticos das mulheres (92,2%) permaneceu superior à dos homens 

(78,2%).  

Em 2018, 54 milhões de brasileiros a partir de 14 anos de idade tinham a tarefa de cuidar 

de alguém da casa ou da família, como crianças e idosos. Mais uma vez as mulheres foram 

maioria entre os cuidadores, com uma taxa de cuidado de pessoas de 37%, contra 26,1% entre 

os homens. Entre os cuidados estavam atividades educacionais, monitorar ou fazer companhia, 

ler ou brincar, cuidados pessoais, e transportar ou acompanhar a médico e escola, por exemplo. 

Dessa forma, em todo o País, 147,5 milhões de pessoas com 14 anos ou mais de idade 

realizaram afazeres domésticos ou cuidaram de pessoas na própria residência ou na casa de 
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parentes. De acordo com o IBGE, o montante corresponde a 87% da população com idade apta 

ao trabalho. 

Segundo dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizada pelo 

Instituto Datafolha, 27,4% das brasileiras acima dos 16 anos passaram por algum tipo de 

violência somente em 2018. Levando os dados para o conjunto da população, a conclusão é que 

16 milhões de mulheres entraram nessa estatística somente no ano pesquisado. A pesquisa 

também mostra que a violência contra a mulher quase sempre mora ao lado: 42% dos casos 

ocorreram no ambiente doméstico e 52% das vítimas não denunciou o agressor ou procurou 

ajuda. No levantamento, consta que 8 em cada 10 mulheres sofreram violência por algum 

conhecido. Namorados ou maridos representam 23,9% dos casos, ex-namorados ou ex-

companheiros foram 15,2%, irmãos, 4,9%, amigos, 6,3%, e pai ou mãe, 7,2%. 

O Mapa da Violência Contra a Mulher 2018, desenvolvido pela Comissão de Defesa 

dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, revelou que das 140.191 notícias de casos 

de violência divulgadas pela imprensa, 68.811 se tratavam de casos de violência contra a 

mulher. O relatório separa os tipos de violências em cinco categorias: importunação sexual, 

violência online (crimes contra a honra), estupro, feminicídio e violência doméstica. 

Somente em 2018, foram noticiados na imprensa 32.916 casos de estupro. Desse 

número, 29.430 foram cometidos por um homem presencialmente contra uma ou mais vítimas. 

Já sobre o estupro coletivo, cometido por dois ou mais indivíduos contra uma ou mais vítimas, 

foram 3.349 casos noticiados. Do estupro virtual, quando a mulher sofre ameaças de ter seu 

corpo exposto na internet, foram 137 casos. 

Segundo o relatório, cerca de 43% das vítimas de estupro possuem menos de 14 anos, o 

que é considerado estupro de vulnerável. Mulheres entre 15 e 18 anos de idade correspondem 

a 18% dos casos registrados e entre 18 e 59 anos, 35%. Já as idosas representam 4% do total. 

O estudo também mostra que a maior parte dos estupros é cometido por alguém com quem a 

vítima tem algum tipo de relação (49,8%). São Paulo é o estado onde ocorrem mais casos. 

A imprensa brasileira noticiou 14.796 casos de violência doméstica no Brasil. Esse tipo 

de agressão é cometido em sua maior parte por companheiros e ex-companheiros (58%), os 

outros 42% são cometidos por parentes, como pais, avôs, tios, padrastos. A maioria das vítimas 

desse tipo de violência têm entre 18 e 59 anos de idade (83,7%). 

O relatório mostra que 15.925 mulheres vítimas de feminicídio estavam em situação de 

violência doméstica. A maioria das mulheres assassinadas nessa condição tinham entre 18 e 59 

anos (90,8%). Mulheres com menos de 18 anos de idade correspondem a 6,7% das vítimas e 
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idosas (2,5%). Companheiros e ex-companheiros correspondem a 95,2% dos autores desse 

crime. 

Em reação aos crimes contra a honra online, o levantamento identificou 2.788 casos 

desse tipo de crime. Mais de 90% das vítimas possuem menos de 40 anos de idade, dentro 

desses dados, 14% são menores de 18 anos, 37% tem entre 18 e 29 anos e 43% entre 30 e 39 

anos. A partir dos 40 anos, o índice cai drasticamente, são cerca de 4% das vítimas e 1,5% estão 

com idade acima de 50 anos. Os dados também apontam que a maior parte dos agressores possui 

ou já possuiu algum tipo de relação com a vítima (57,8%). Conhecidos da família (12%) e 

desconhecidos (31,2%). 

Em 2018 foram registrados 72 casos de Importunação Sexual, lei que entrou em vigor 

em setembro de 2018. Em cerca de 97% desses crimes, os agressores eram pessoas 

desconhecidas da vítima. Os números mostram que 94% das mulheres vítimas desse crime 

possuem entre 18 e 59 anos de idade. Cerca de 3% são menores de 18 anos e 4% são maiores 

de 50. 

Esses indicadores e observações revelam a urgente necessidade da efetivação de 

esforços na compreensão dos lugares diferenciados e desiguais que as mulheres ocupam em 

diversos aspectos da vida social, desvelando os aspectos políticos e culturais que estão 

imbricados na delimitação desses espaços. Segundo Piscitelli (2009, p. 122) uma pergunta se 

faz necessária para este entendimento e proposta feminista da utilização do conceito de gênero: 

“como noções de feminilidade e masculinidade, articuladas a outros aspectos, como classe 

social e também raça, participam da produção dessas desigualdades?”  

Para respondê-la, adentramos na contextualização do conceito de gênero, visto que ele 

foi elaborado e reelaborado em diferentes momentos históricos das teorias sociais sobre 

diferenças sexuais. A revisitação da literatura feminista nos leva a menções ao feminismo de 

primeira, segunda ou terceira onda. Essas expressões são utilizadas para designar os diferentes 

períodos em que as mulheres se organizaram em torno de reivindicações e manifestações que 

insurgiam e dominavam o debate.  

 

4.2. Falando sobre Feminismos   

 

A história revela diversas precursoras do feminismo ao longo dos séculos, porém, o 

movimento surge de forma organizada somente na metade do século XIX. Data deste período 

até o início do século XX a primeira onda do feminismo. De acordo com Piscitelli (2009), o 

período se caracterizou por uma importante mobilização no continente europeu, na América do 
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Norte e em outros países, impulsionando a ideia de direitos iguais pela cidadania e pressupondo 

a ideia de uma igualdade entre os sexos. As reivindicações desta época diziam respeito a 

possibilidade de voto, acesso à educação e posse de bens, que decorriam da busca por direitos 

iguais. As feministas contestavam a e se opunham à ideia de subordinação da mulher, 

questionando os aspectos e ideologias que as destituíam de liberdade, autonomia e 

independência.  

Mead (2003) se tornou uma das autoras mais proeminentes desta época ao efetuar uma 

pesquisa comparativa entre três sociedades tribais da Nova Guiné, constatando que um 

temperamento inato, ligado ao sexo, não era universal, já que a sociedade dos Estados Unidos 

daquela época pressupunha que as mulheres possuíam naturalmente um comportamento dócil 

e afetivo, em face da maternidade, enquanto os homens eram tidos como mais agressivos. 

Segundo a autora, a cultura era responsável por determinar os papéis sociais de homens e 

mulheres, mas não fazia isso necessariamente pelo contraste entre as personalidades atribuídas 

como normas sociais para ambos os sexos, nem em termos de dominação ou submissão. 

Na segunda onda do feminismo, iniciada na década de 1960, a subordinação das 

mulheres aos homens passa a ser pensada de acordo com o tempo e o lugar, porém, assume 

caráter universal, na medida em que parece acontecer em todas as partes do globo e em todos 

os períodos históricos. Dessa forma, se aproxima das conceituações tecidas por Mead (2003) 

sobre os papéis desempenhados pelas mulheres, mas se distanciam ao considerar que elas 

sempre e em todo lugar são atingidas por uma subordinação, que mesmo adquirindo contornos 

diferenciados, as coloca em situação de desigualdade.  

Baseada nas ideias de Beauvoir (1980), há o surgimento da noção de que a mulher é 

construída socialmente em oposição a ideia de um ser inato, fixo e imutável. Por esse motivo, 

as reivindicações da segunda onda partem para a igualdade do exercício de direitos enquanto 

também questiona as raízes e motivações dessas desigualdades. As feministas criam a categoria 

mulher a partir de leituras que situavam a opressão das mulheres para além da raça e classe de 

todas as mulheres.  

No Brasil, o feminismo se reconstrói a partir da década de 1970 a partir do engajamento 

de mulheres letradas. Começam a surgir críticas no interior do movimento a medida em que os 

processos de transmissão se ampliam dos primeiros grupos para outros maiores em outras 

esferas sociais. Essas críticas se pautam no fato de que mulheres de diversas origens e 

portadoras de algumas marcas da diferença, não se reconhecem nas plataformas e discursos do 

grupo tido como homogêneo e hegemônico. Gonçalves, Freitas e Oliveira (2003) advertem que 

o “O feminismo no singular – mesmo sem nunca o ter sido – é sacudido pela presença plural 
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de corpos, cores, etnias, sexos, sexualidades, classes, regiões, profissões, religiões e também 

idades”. Com isso, todas reivindicam pertencimento no movimento, porém, denunciam o 

caráter elitista e incapacidade linguística de traduzir o sentimento de toda esta diversidade.  

Neste contexto, o feminismo negro desponta como um movimento social e um segmento 

protagonizado por mulheres negras, com o objetivo de promover e trazer visibilidade às suas 

pautas e reivindicar seus direitos. Entre as principais discussões estava o fato de que o 

Movimento Negro tinha sua face sexista, onde as relações de gênero funcionavam como 

repressoras da autonomia feminina e impediam que as ativistas negras ocupassem posições de 

igualdade junto aos homens negros; e além disso, o Movimento Feminista tinha sua face racista, 

desconsiderando as discussões de recorte racial e privilegiando e contemplando somente as 

pautas das mulheres brancas. O conceito de interseccionalidade desponta como uma forma de 

explicar as múltiplas e concomitantes opressões que assolam esse grupo: opressões 

fundamentadas em gênero, classe e raça.  

O conceito de gênero foi elaborado na terceira onda do feminismo, por pesquisadoras 

que procuravam uma ferramenta alternativa aos conceitos e categorias considerados 

problemáticos na segunda onda. De acordo com Piscitelli (2009) a nova fase delimitava uma 

nova abordagem, centrada na realidade das mulheres como algo recortado e separado, situando-

as na totalidade da cultura e da sociedade, alargando as noções de diferença ente homens e 

mulheres, entendendo que a opressão afetava não só a essas últimas, mas também as pessoas 

que não se inseriam em arranjos heterossexuais.  

Finalmente, as novas leituras sobre gênero eliminam radicalmente qualquer 

naturalização da diferença sexual e distinção entre sexo e gênero passa a ser questionada por 

outros motivos. Butler (2003) introduz um novo pensamento acerca da performatividade de 

gênero, encorajando-nos a não pensarmos em gênero somente como masculino ou feminino, 

pois é necessário incluir toda e qualquer pessoa. Neste sentido, o gênero não deve ser pensado 

como uma mera distinção entre o masculino e o feminino, mas sim confrontar as normas da 

heterossexualidade. A autora questiona:  

 

Que restrição estaria operando aqui? Seriam esses termos não-problemáticos 

apenas na medida em que se conformam a uma matriz heterossexual para a 

conceituação do gênero e do desejo? O que acontece ao sujeito e à estabilidade 

das categorias de gênero quando o regime epistemológico da presunção da 

heterossexualidade é desmascarado, explicitando-se como produtor e 

reificador dessas categorias ostensivamente ontológicas? (BUTLER, 2003, p. 

8).  
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Há na fala de Butler (2003) um questionamento acerca da coerência entre sexo 

(masculino ou feminino), gênero (aparência como masculina ou feminina) e desejo 

(supostamente deveria ser sempre um desejo heterossexual). Dessa forma, aqueles que não se 

encaixam nesses padrões seriam os donos de corpos abjetos, ou seja, destituídos de humanidade. 

Segundo Piscitelli (2009) as novas formulações de gênero se constituem como elaborações das 

ideias mais interessantes cunhadas pelo pensamento feminista ao longo do tempo. Agora, elas 

ampliam a ideia do que é humano, abrindo espaço para a compreensão, da inteligibilidade e da 

dignidade para todos e todas com diferentes perspectivas em termos de gênero e sexualidade.  

 

4.3. O Corpo  

 

Essas análises acerca do conceito de gênero revelam o imaginário masculino e as 

consequentes representações, impregnadas e refletidas, que fazem especialmente do corpo, um 

agente da cultura. Isso se dá, porque o corpo, incluindo, sua existência, presença e influência, 

interligadas pelos rituais diários de cuidados, que perpassam pelo que comemos, vestimos, 

falamos, sentimos, dizemos e expressamos é uma forma simbólica, uma superfície que guarda 

as inscrições das normas centrais, das hierarquias e das afecções sociais. Goldenberg (2005, 

p.75) pontua que ‘‘sob o olhar dos outros, as mulheres se vêem obrigadas a experimentar 

constantemente a distância entre o corpo real, a que estão presas, e o corpo ideal, o qual procura 

infatigavelmente alcançar’’. 

 Bordieu (1997) e Foucault (2013) se dedicaram a entender o corpo enquanto um lugar 

prático de controle social.  Através de aparatos e sistematizações triviais, que incluem, desde 

as maneiras à mesa, os hábitos de higiene, as imposições do vestuário e do comportamento, a 

cultura se faz corpo, como afirma Bordieu (1997). Dessa forma, os ideais de mudança, os 

engajamentos e toda intenção de emancipação, se esvai diante do corpo dócil e regulado, 

habituado a servir as normas da vida cultural. O termo, corpo dócil, parte dos estudos de 

Foucault (2013). Para o autor, a época clássica pode ser definida pela descoberta do corpo como 

objeto e objetivo de poder. Os sinais dessa condição estariam nas imposições dedicadas a fazer 

do corpo um instrumento mais eficaz: “ao corpo que se manipula, modela-se, treina-se, que 

obedece, responde, torna-se hábil ou cujas forças se multiplicam” (FOUCAULT, 2013, p. 132). 

 Desvela-se, portanto, um conceito que não é novo: em toda história o corpo é alvo de 

ações e coerções que pretendem dar conta da instituição de poderes acirrados. Contudo, os 

aparatos coercitivos e as técnicas de modificação dos corpos se alteram, sobretudo, pelo próprio 

dinamismo social. Conforme Foucault (2013, p. 132) um corpo manipulável é dócil, porque é 
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“um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado”. Nem sempre esse controle é efetuado pela ideologia, embora ela esteja presente, 

mas sobretudo, pela organização e perseguição pelo tempo, dos papeis sociais e dos 

movimentos rotineiros que treinam por meio de formas históricas programadas para efetivar 

individualidades, desejo, e ainda, estipular o que é masculino e o que é feminino.  

 

Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, 

uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o 

esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma anatomia “política”, que é 

também uma “mecânica do poder”, está nascendo, ela define como se pode ter 

domínio sobre o corpo dos outros, não simplesmente para que façam o que se 

quer, mas para que se operem como se quer, com as técnicas, segundo a 

rapidez e a eficácia que se determina. A disciplina fabrica assim corpos 

submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do 

corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças 

(em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do 

corpo; faz dele por um lado “aptidão”, uma “capacidade” que ela procura 

aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que poderia resultar 

disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se a exploração econômica 

separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar 

estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma 

dominação acentuada (FOCAULT, 2013, p. 133).  

 

 No mundo atual, as acepções históricas destas premissas evocam toda a sua carga de 

dominação e controle. As mulheres, mais do que em qualquer outro tempo ou espaço, e ainda, 

com todo aparato tecnológico fomentado no presente para este fim, gastam muito mais tempo 

para disciplinar e ordenar seus corpos, de acordo com o sistema vigente. Para este grupo, a 

noção de corpo dócil é ainda mais contundente, pois, os padrões estéticos, comportamentais e 

culturais estabelecidos de forma homogeneizante, que preconizam um ideal de feminilidade, 

influindo no que é ser mulher. Assim, segundo Bordo (1997), os corpos passam a ser sujeitos à 

transformação ou “aperfeiçoamento”, por meio da disciplina de dietas, exercícios, maquiagem, 

roupas, como se a mulher nunca estivesse “boa o suficiente” gerando uma busca infinita por 

um padrão de beleza muitas vezes inalcançável e frustrante que ocasiona além da frustração, 

problemas físicos, emocionais e psicológicos debilitantes. 

 Essas noções implicam na sujeição do corpo, por meio da normatização e da regulação 

sistematizada. Essas opressões de gênero se exercem por si mesmas, embora em graus e formas 

diferentes, a depender da idade, raça, classe e orientação sexual, e que permanecem, 

historicamente, como uma estratégia altamente durável, mutável e flexível de controle social. 

Neste contexto, a mídia exerce um papel determinante, pois:  
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Em jornais e revistas, encontramos diariamente matérias que promovem 

relações de género tradicionais e atacam os anseios por mudanças: histórias 

sobre crianças entregues a si mesmas na ausência dos pais, abusos nas creches, 

problemas da "nova mulher" com os homens e suas poucas chances de se casar 

etc. Um tema visual dominante em revistas para adolescentes envolve 

mulheres que se escondem nas sombras dos homens, procurando conforto em 

seus braços, limitando voluntariamente o espaço que ocupam. Um outro tema 

é, naturalmente, o da descrição do ideal estético contemporâneo para 

mulheres, objetivo cuja busca obsessiva se tornou o tormento central das vidas 

de muitas delas. Numa época como esta, necessitamos desesperadamente de 

um discurso político eficaz sobre o corpo feminino, um discurso adequado a 

uma análise dos caminhos insidiosos e muitas vezes paradoxais do moderno 

controle social (BORDO, 1997, p. 21).  

 

 Emergem as noções do poder conforme a visão de Foucault (2013), para quem este pode 

ser detido por um grupo, dirigido contra outro, e, não necessariamente se instala de modo 

vertical e alarmante, mas sim, no cotidiano de práticas, instituições e aparatos tecnológicos que 

ditam e estabelecem as ocupações de dominação e subordinação em um espaço particular. Com 

efeito, o poder torna-se constitutivo, tendo como alvo, mecanismos centrais não repressivos.  

O poder, neste âmbito, não se instala mediante uma imposição explícita, ao contrário, 

convence de que sua atuação deve ser aceita. Segundo Bordo (1997) é particularmente nesta 

instância, da feminilidade, do ideal feminino, que aflora a necessidade de uma análise mais 

contundente deste poder descentralizado, incorporado e naturalizado, a fim de questionar os 

mecanismos que delimitam as noções de normalidade e desvio, certo e errado, conveniente e 

não conveniente, como forma de romper e confrontar as forças que sustentam e definem a 

aceitação da opressão pelo oprimido.  

  

A perda da mobilidade e da voz, a incapacidade de sair de casa, a tendência a 

alimentar outros enquanto se morre de fome, de ocupar espaço ou reduzir 

gradualmente aquele que o corpo ocupa — todas têm significado simbólico, 

todas têm significado político dentro das normas variáveis que governam a 

construção histórica do género. Penetrando nessa estrutura, vemos que, 

olhando a histeria, a agorafobia ou a anorexia, encontramos o corpo de quem 

sofre profundamente marcado por uma construção ideológica da feminidade 

típica dos períodos em questão. Naturalmente, essa construção está sempre 

homogeneizando e normalizando, tentando suprimir as diferenças de raça, 

classe e outras, insistindo para que todas as mulheres aspirem a um ideal 

coercitivo, padronizado (BORDO, 1997, p. 23). 

 

 

Entre tantos aspectos que emergem nas narrativas das lutas feministas por igualdade de 

gênero, desvela-se o corpo, com suas premissas, noções, significados, desdobramentos e 
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reivindicações pelo reconhecimento existencial e espacial, contemplando todas as suas 

singularidades e diferenciações.  

 

 

4.4.  A Mulher Goiana 

 

 

O foco desta dissertação recai sobre a análise de um veículo de mídia local. Por isso, a 

compreensão de como a construção das representações acerca do gênero são construídas no 

veículo adotado para análise, perpassa pelo contexto existencial da mulher goiana. Faz-se 

necessário considerar seu passado a fim de encontrar os acontecimentos e conceitos que 

marcam a sua vivência na atualidade. Para isso, nos concentramos nos estudos de Teles (1989), 

cujas contribuições ajudam a elucidar a condição da mulher goiana no século XIX. Ao analisar 

trechos do primeiro jornal publicado em solo goiano, o Matutina Meiapontense, em 1830, a 

autora explica que o gênero feminino é descrito em condições menosprezíveis, e de fato, as 

únicas permissões que possuíam eram a de serem esposas e mães.  

De acordo com Cavalcante (2011) vivendo em uma sociedade essencialmente ruralista 

e colonizada tardiamente em relação aos outros estados do país, a mulher goiana só gerenciava 

a própria vida econômica e familiar, caso lhe faltasse a figura masculina, atuando em papéis 

incomuns para o momento, ao desenvolverem atividades agropastoris e lidando com trâmites 

burocráticos impostos pela atividade ruralista.  

A docência foi outra atividade facultada às mulheres desta época. Prudente (2011) revela 

que nesta época, em primeiro lugar, são as mulheres solteiras, órfãs e viúvas que assumem este 

posto. As mulheres que tinham permissão para estudar, o faziam sob a tutela masculina, que 

pretendia possibilitá-las não o conhecimento emancipatório, mas sim, o aprimoramento dos 

dons femininos, considerados divinos e sobrenaturais. Neste tempo, segundo a autora, a 

imprensa ao mesmo tempo em que incentivava a ocupação feminina nas escolas, alertava os 

homens sobre o perigo que a instrução representava para o poder masculino. 

Cavalcante (2011) ainda alerta que são raras as exceções que conseguiram transgredir 

esse cenário. Com efeito, somente após a transferência da capital do estado para Goiânia, em 

meados de 1930, que o cenário começou a mudar, ainda que lentamente. Teles (1989) revela 

que a sociedade formada na nova capital começou a experimentar transformações no estilo de 

vida, o que influenciou a atuação feminina da esfera pública. 

No entanto, as mulheres goianas vivenciaram mudanças mais significativas somente a 

partir da década de 1970, em decorrência de uma nova onda do movimento feminista que 
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circulava em vários países, marcada por reivindicações pelo direito de exercer funções fora do 

ambiente privado. Foi nesta época que elas começaram a ocupar espaços profissionais antes 

destinados aos homens. Entretanto, Leite (2007, p. 64) revela que “[...] a inserção das mulheres 

no mercado de trabalho num contexto de intensa reestruturação pode ser representada por meio 

da noção de força de trabalho barata e precária”, revelando que a nível regional, nacional e 

internacional, a inserção das mulheres no mercado de trabalho não impossibilitou que elas 

continuassem à margem, destarte, obtendo remunerações inferiores apesar de terem níveis de 

instrução idênticos ou até superiores que os homens.  

Informações compiladas na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e 

apresentados por Leite (2007) mostram que em 1990 as mulheres goianas já possuíam uma 

superioridade quanto ao nível de escolaridade, representando 56,05% dos empregados com 

ensino médio completo e 51,58% com superior completo. Em 2005, elas se tornaram 63,94% 

das pessoas registradas na RAIS com o nível superior completo, enquanto 36,06% eram 

homens. Contudo, mesmo apresentando maior taxa de escolaridade, os diplomas femininos 

continuavam sendo menos valorizados. Leite (2017) explica que ao exercerem a mesma 

atividade que os homens, as mulheres detêm formação superior à que é requisitada para o cargo, 

mas que isso não se reflete na remuneração. Para a autora, isso pode ser explicado no fato de 

que a distribuição salarial não envolve apenas aspectos econômicos e sociais, mas também 

políticos e institucionais.  

Na atualidade, as mulheres goianas superam os homens no quesito nível de instrução. 

Dados do último censo demográfico divulgado pelo IBGE em 2010 revelaram que a parcela 

feminina de 25 anos ou mais que não tinham instrução ou somente o fundamental incompleto 

representava o percentual de 47,04%, (47,8% Brasil), enquanto a parcela masculina foi de 

52,8% (50,8% Brasil). Em relação ao nível superior com graduação completa, as mulheres 

obtiveram um percentual de 12,12% em Goiás e 12,5% em nível nacional, enquanto o 

porcentual para o mesmo nível de instrução para os homens foi de 8,34% em Goiás e 9,9% no 

Brasil.  

Ainda assim, no Estado, as mulheres obtiveram uma remuneração 23,65% mais baixa 

do que os homens, somente em 2016. Enquanto o rendimento médio para o gênero masculino 

foi de R$2.067, para o gênero feminino foi de R$1.578, o que representa 76,34% do rendimento 

médio dos homens. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais (SIS), que faz parte da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).  A mesma pesquisa 

revelou que em Goiás, as mulheres também sofrem mais com o desemprego do que os homens. 

Para o gênero feminino, o índice de desocupação, no ano de 2016 foi de 11,9%, enquanto para 
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eles foi de 9,1%. Essa situação é ainda pior para as mulheres negras. Consta na pesquisa que a 

maioria das pessoas que estão sem trabalho no em Goiás são mulheres, tem entre 18 e 24 anos, 

de cor negra ou parda e que não completaram o ensino médio. 

Apesar de alguns avanços, as mulheres goianas ainda sofrem com a desigualdade e 

desvalorização pela condição de gênero. Na esfera política elas são prejudicadas com a parca 

representatividade nos três poderes do Legislativo dentre as instâncias federal, estadual e 

municipal. Dos 513 deputados federais, somente 77 são mulheres. No senado, das 81 cadeiras, 

7 são ocupadas por elas. No Legislativo goiano, há apenas duas mulheres entre os 41 deputados. 

Na Câmara, existem duas, enquanto há 31 homens.4 

A violência ainda é um quesito que marca a desigualdade de gênero de maneira 

acentuada em Goiás. O estado ocupa o segundo lugar no ranking nacional de feminicídio, 

segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) com dados de 2015. 

Outro dado mais recente divulgado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) revela que 

em 2017, os casos de feminicídio aumentaram 82%. O Estado registrou queda em oito crimes 

analisados, entre 2016 e 2017, no entanto, o número de feminicídios no estado quase dobrou. 

Segundo dados da plataforma de estatísticas do órgão, as mortes de mulheres passaram de 17 

para 30 no mesmo período. 

 Tendo a mídia um lugar central na circulação de representações sociais, cabe ao 

jornalismo, em especial, a tarefa de reverberar essa contextualização, promovendo maior 

conscientização a respeito da necessidade da igualdade de gênero. Como acontece em diversas 

partes do mundo, há em Goiás um pretérito de descaso e inferiorização, responsável por 

demarcar e impor limitações para a ação do gênero feminino sobre o mundo, resultando numa 

atualidade que permanece marcada pela desigualdade e por diversas opressões que ainda afetam 

as mulheres.  

Pautando-se na análise da mídia local, esta pesquisa prevê o debate acerca de como os 

jornais impressos goianos estão representando as mulheres e como promovem o debate acerca 

da temática. Entendemos que é dever do jornalismo, sobretudo, o jornalismo popular, enquanto 

agente social, colaborar com a destituição das amarras sociais que ainda aprisionam as mulheres 

em espaços de desvalorização, submissão e múltiplas formas de violência, a fim de possibilitar 

maior acesso deste grupo ao exercício da cidadania. A atuação midiática pode promover 

empoderamento às mulheres, contribuindo para que elas tenham condições de serem as agentes 

                                                           
4 Os dados mostram resultados do pleito eleitoral de 2018.  
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de suas próprias histórias e tenham autonomia para exercerem seus direitos e deveres de forma 

igualitária e emancipatória.  
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CAPÍTULO 5 – PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS 

 

 

 O escopo deste trabalho busca encontrar respostas para a seguinte questão problema: 

Como o gênero feminino é representado no Jornal Daqui? Esse questionamento vai além do 

sentido literalmente expresso, buscando alcançar respostas acerca das implicações dessas 

representações no âmbito social, no que diz respeito às questões inerentes à desigualdade de 

gênero, e, sobretudo, ao exercício da cidadania por parte das mulheres.  

A metodologia se completa nas ideias de multi coletas e multi olhares na pesquisa 

qualitativa na identificação de um metafenômeno que constitui o tripé sujeito, objeto e 

fenômeno, defendido por Tuzzo e Braga (2016), podendo ser compreendido como uma 

experiência além da consciência. Para os autores, "o metafenômeno só pode ser compreendido 

dentro de um contexto social" (TUZZO E BRAGA, 2016, p. 145). Por isso, a ideia de 

compreender a representação das mulheres no Jornal Daqui precisa ser feita com a clara 

compreensão do local onde esses jornais são editados e para quais públicos são destinados. 

Conforme Gil (2005) o metafenômeno também refere-se a um lugar de vivência, de 

acontecimentos e fatos que incorporados à realidade do mundo social suporta, comporta e 

possibilita o funcionamento psicossocial dos sujeitos. É o metafenômeno que incorpora e 

oferece à pesquisa todos estes elementos, possibilitando ao pesquisador identificar as demais 

categorias do vértice sujeito, objeto, fenômeno. 

Aplicando o paradigma acima (sujeito, objeto e fenômeno que resulta em um 

metafenômeno), nesta dissertação, podemos definir que:  

• O sujeito são as mulheres;  

• O objeto é o Jornal Daqui;  

• O fenômeno é a construção identitária a partir da mídia;  

• O metafenômeno é a representação da mulher no Jornal Daqui. 

O texto de análise será produzido com base na Leitura Crítica da Mídia, abordados em 

no capítulo 1 deste trabalho, mais especificamente nos tópicos 1.2 e 1.3, cujas bases – 

recordando - se ligam aos princípios críticos desenvolvidos pelos teóricos da Escola de 

Frankfurt. Cuja proposta, segundo Temer (2014) promove reflexões, as quais podem gerar 

mudanças e questionar conhecimentos anteriores, assim, o pesquisador assume o papel de 

debatedor que busca novos significados e possibilidades, direcionando o olhar a fim de 

contribuir para o desenvolvimento de um saber crítico e potencialmente transformador. 
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A Leitura Crítica da Mídia será efetivada neste trabalho a partir da Análise de Discurso 

Crítica, que encontra respaldo em Magalhães (2005). A análise de discurso crítica faz referência 

às questões relacionadas à ciência social crítica e à pesquisa crítica sobre uma sociedade em 

constante mutação, pois agimos discursivamente e representamos discursivamente a sociedade 

em que estamos inseridos. 

 Assim, baseado em (TUZZO, 2016), demonstramos abaixo uma síntese das quatro 

etapas do desenho metodológico desta dissertação: 

1) A definição do tipo de pesquisa: 

Exploratória, Bibliográfica; Qualitativa; Empírica; feita a partir de uma leitura crítica da 

mídia, a qual, segundo Temer (2014, p. 21) “é o inverso da leitura mecânica, da apresentação 

objetiva de dados, da apreensão simplória das palavras e dos seus significados imediatos e da 

apreensão apática ou meramente a soma de conteúdos”. 

2) Os instrumentos de coleta adequados:  

Textos e imagens publicadas nas capas dos jornais pesquisados no Dia Internacional da 

Mulher na mídia em um definido período; pesquisa empírica qualitativa a partir de entrevistas 

semiestruturadas com os editores dos dois jornais, três mulheres retratadas da capa do Jornal 

Daqui e 6 leitores participantes de ações promocionais do referido jornal. 

3) A definição da população-alvo para construção da amostra: 

O corpus da pesquisa é composto pelas capas do Jornal Daqui, no Dia Internacional da 

Mulher, entre anos de 2011 a 2018. 

4) O método de análise: 

 Análise de Discurso Crítica (ADC). 

 

5.1. Diferentes caminhos na pesquisa  

 

 

 Todas as escolhas e caminhos metodológicos, explicitados adiante, seguiram a clara 

tentativa de preservar as subjetividades dos indivíduos e organizações pesquisadas, a fim de 

possibilitar que essas vozes distintas pudessem emergir, com toda carga de vivências, 

experiências e crenças acerca dos temas abordados. Não obstante, para encontrar respostas para 

os problemas elencados, o modo de produção deste trabalho busca ao máximo, valorizar as 

especificidades do campo pesquisado, mantendo a utilização de procedimentos científicos 

sistematizados. E, é por isso que a pesquisa social constitui-se como um dos eixos de 

sustentação desta pesquisa, sobretudo, porque “visa melhorar a compreensão da ordem, dos 

grupos, das instituições sociais e éticas” (MARCONI E LAKATOS, 1986, p. 20).  
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Dessa forma, a metodologia deste constructo se respalda na compreensão de Chizzotti 

(2005), para quem o ato de pesquisar é um poderoso meio de investigar o mundo e o próprio 

ser humano. Nesta perspectiva, cabe ao o pesquisador a tarefa de observar e refletir sobre os 

problemas com que se depara, e, não obstante, considerar a experiência passada e atual da 

humanidade na solução desses problemas, a fim de instrumentalizar-se adequadamente, 

levantar todas as alternativas de atuação e selecionar as técnicas e os instrumentos mais 

adequados para descobrir formas de transformar, para melhor, a realidade. 

Adiante, têm-se a exposição dos caminhos percorridos para a sua construção de todas 

essas etapas, priorizando informar o que foi, por quê, onde e como se deu a investigação, além 

do período, material, forma de coleta e critérios utilizados para a análise dos dados. 

As pesquisas exploratórias constituíram-se como a primeira etapa de uma ampla 

investigação. Buscamos respostas acerca da representação das mulheres da mídia impressa 

popular goiana e para isso efetuamos multicoletas visando a definição do corpus de pesquisa: 

leitura de artigos e trabalhos antecedentes sobre o tema, estudo do Jornal Daqui (objeto de 

estudo) e efetivação de entrevistas semiestruturadas com observação participante. A finalização 

desta fase viabilizou o refinamento das possibilidades de investigação com a demarcação de 

procedimentos apropriados aos campos envolvidos neste estudo.  

Segundo Gil (2008), as pesquisas exploratórias atuam em função do desenvolvimento, 

esclarecimento e modificação de conceitos e ideias, em face das formulações de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para análises posteriores. Este tipo de estudo, envolve 

levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. O 

grande benefício proporcionado pelas pesquisas exploratórias está na visão e aproximação que 

elas proporcionam para o pesquisador sobre determinado fato. 

Já a pesquisa bibliográfica se fundamenta no entendimento de Gil (2007), para quem 

este tipo de estudo é absolutamente propício para investigações sobre ideologias por permitirem 

a análise das diversas posições acerca de um problema. O autor assevera que a principal 

vantagem desse tipo de estudo é permitir ao investigador a cobertura de uma gama maior de 

fenômenos do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa vantagem é particularmente 

importante quando o problema de pesquisa requer dados que estão dispersos no tempo e no 

espaço relacionados ao objeto de estudo.  

Flick (2009, p. 62) afirma que a pesquisa bibliográfica deve ser estruturada em quatro 

eixos: "A literatura teórica sobre o tema a ser estudado; leitura de pesquisas empíricas realizadas 

anteriormente sobre o tema, ou similares; literatura sobre metodologia da pesquisa; literatura 

teórica e empírica para a contextualização, comparação e generalização das descobertas". 
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Manzo (1971, p. 32) reitera que a bibliografia concede os meios necessários para 

“definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas 

onde os problemas não se cristalizaram suficientemente”. Com base nas orientações propostas 

por Marconi e Lakatos (2007), foi realizado um levantamento do que já foi publicado acerca do 

tema em livros, jornais, revistas, estudos científicos e publicações diversas. Para Gil (2008, p. 

50) o benefício deste tipo de estudo é possibilitar a partir do conhecimento existente a realização 

de um estudo histórico, sem que haja necessidade também de se deslocar para diferentes regiões 

do país, por exemplo, e sem enfrentar muitos obstáculos para obter as informações.  

Nos dias atuais, há um déficit imenso em educação no Brasil, fortalecido por um 

discurso que tenta esvaziar o ofício acadêmico e a sua importância para o avanço da sociedade. 

Com isso, durante a pesquisa, impera a necessidade de seguir as orientações de Freire (2003, p. 

61), quando postula que é “fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, 

de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática”, entendendo que no campo 

da pesquisa social, essa necessidade é ainda mais urgente, em decorrência dos impactos gerados 

pela produção científica no meio social.   

  Outra estratégia de pesquisa adotada neste trabalho foi a pesquisa empírica, o que 

conforme Tuzzo (2016) possibilita riqueza de informações. Para a autora, é nesta etapa que os 

conhecimentos se ampliam, novas descobertas despontam e colaboram para a criação de novas 

teorias. Segundo Tuzzo (2016, p. 141), uma vez que “a experiência não é menos científica que 

a teoria”, portanto, deve ser utilizada como um grande laboratório de observação e análise das 

diferentes experiências que coexistem no meio social. 

 Para Marques de Melo (2011, p. 20), a pesquisa empírica é aquela “resultante dos 

processos de observação da realidade, ensejando conhecimento capaz de ser aplicado à práxis”. 

No âmbito desta pesquisa, a utilização da pesquisa de campo se faz necessária, porque colabora 

com o objetivo de identificar a representação social das mulheres no Jornal Daqui. O estudo 

parte justamente da observação dos múltiplos agentes e desdobramentos das questões 

envolvidas e se compromete a uma análise multifacetada das representações sociais advindas 

da prática jornalística do supracitado veículo comunicacional. 

 Em que pese a existência de um consenso entre os pesquisadores e membros acadêmicos 

acerca da importância da pesquisa empírica, Tuzzo (2016) assevera que este tipo de 

investigação ainda necessita de novos movimentos que a fortaleçam. Hohlfeldt (2011) explica 

a situação afirmando que: 
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O Brasil guarda, herança ibérica em sua formação colonial, uma clara 

tendência ao eruditismo pedante, como se tal condição garantisse 

conhecimento e autoridade de saber. No máximo, contudo, lemos nos livros, 

quando lemos. Raramente fazemos efetivamente. O caso se coloca muito 

claramente em várias situações que vivemos na seleção de candidatos para 

nossos cursos. Os candidatos vêm de uma carreira profissional até com êxito. 

Nesse sentido, sabem fazer, mas quando chega a hora de explicar o que fazem, 

é uma calamidade. Por que isso ocorre? Naturalmente, porque nenhuma 

experiência foi realmente introjetada. Perde-se, assim, uma das principais 

características da prática científica que é, justamente, a possibilidade de, a 

partir de uma determinada experiência particular, apreender suas 

características gerais, capazes de se tornarem leis e poderem ser aplicadas, 

universalmente, naquelas e em outras situações, desde que adaptadas às novas 

condições. A consequência mais nefasta disso é que estamos sempre 

começando de novo, como que redescobrindo o mundo a cada momento 

(HOHLFELDT, 2011, p. 142). 

 

 A pesquisa empírica, com toda a sua complexidade, não pode ser simplificada a uma 

coleta de dados. Ela deve ser utilizada para a obtenção de informações sobre determinado 

problema e, cabe ao pesquisador entender as nuances do campo, buscando o equilíbrio ente a 

teoria e a prática, porque é nítido que “a experiência, em si mesma, não basta, se não 

conseguirmos refletir em torno dela. A sabedoria adquirida pela experiência só funciona se 

acompanhada das questões – do levantamento do problema – teoricamente bem colocado” 

(HOHLFELDT, 2011, P. 95). É evidente, contudo, que a experiência, em si mesma, não basta, 

se não conseguirmos refletir em torno dela. A sabedoria adquirida pela experiência só funciona 

se acompanhada das questões – do levantamento do problema – teoricamente bem colocado. É 

aquela maneira de ver a realidade a que nos referimos acima. 

 Esse tipo de postura é fundamental para a área de comunicação, pois trata de aspectos 

particulares como os atos comunicativos, a linguagem, a construção, os sujeitos e a história, 

aspectos que carregam em si mesmos, implicações culturais e políticas. Para Barbosa (2011, p. 

87) “uma linguagem que não é suporte de mera representação do mundo, mas de compreensão 

de um mundo e repleto de sujeitos, que pensam, agem, têm sentimentos e relacionam-se entre 

si”. Neste  sentido, pesquisar o campo é pesquisar o universo, compreender o que  está além do  

explícito, estabelecendo correlações com os eixos constitutivos do meio social, tendo em vista 

que “as esferas da educação formal e do saber não são isoladas das demais esferas que  compõe 

a sociedade, elas agem no que é coletivo, causando também impacto na academia. Por isso, não 

há ciência teórica ou empírica de forma isolada” (TUZZO, 2016, p. 144).  

Quanto à forma de abordagem, a pesquisa se delimita no eixo qualitativo que segundo 

Minayo (2000), "responde a questões muito particulares", ultrapassando os limites do visível e 

do concreto para mergulhar profundamente no significado próprio das ações e relações 
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humanas, uma vez que se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, 

trabalhando no universo dos motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. O método 

qualitativo também é um instrumento com grande potencial assertivo na resolução de questões 

oriundas das desigualdades sociais, diversidade de ambientes e culturas, estilos e formas de 

vida. Isso porque "a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das relações sociais 

devido à pluralização das esferas da vida" (FLICK, 2009, P. 20).   

Com base em Flick (2009, p. 32) podemos entender que a pesquisa qualitativa 

proporcionou avanços aos estudos de gênero, pois ajudam a examinar "os processos de 

construção e de diferenciação de gênero e as desigualdades”. Dessa forma, a pesquisa 

qualitativa está intimamente ligada ao elemento central desta análise, qual seja, a representação 

social das mulheres na mídia impressa e suas relações com a cidadania feminina. Esta situação 

responde às orientações de Flick (2009, p. 24), para quem “o objeto em estudo é o fator 

determinante para a escolha do método, e não o contrário. Os objetos não são reduzidos a 

simples variáveis, mas sim, representados em sua totalidade, dentro de seus contextos 

cotidianos”. 

 Chizzotti (2005, p. 28) também oferece bases precisas para a realização desta pesquisa, 

quando postula que “o termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais 

que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e 

latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível”. Por isso, pode-se afirmar que 

um dos grandes benefícios da pesquisa qualitativa é gerar novos conceitos e ideias a partir do 

estudo realizado com vistas à compreensão de um problema social. Neste caso, as relações 

humanas são evidenciadas; as nuances e complexidades advindas destes relacionamentos 

afloram, possibilitando uma investigação mais próxima a partir do interior do problema.  

 

5.2. Coleta no Jornal Daqui 

 

Tendo estabelecido todos os objetivos, escopo e objeto, as etapas sequentes incluíram a 

coleta e escolha do processo amostral relativos ao Jornal Daqui. De acordo com Goldenberg 

(2000), os dados qualitativos configuram-se como exposição minuciosa para possibilitar a 

compreensão dos indivíduos em seus próprios contextos. Assim, estes dados não são 

padronizáveis como os dados quantitativos, impelindo o pesquisador a ter dinamismo e 

criatividade na hora da coleta e análise.   

A princípio, esta pesquisa tinha o escopo de analisar todo o conteúdo dos jornais 

publicados no Dia Internacional da Mulher nos dez últimos anos: 08 de março de 2007, 2008, 
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2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, período que abarcaria a fundação do 

Jornal Daqui até o ano decenário. O recorte amostral é composto pelas capas do referido jornal, 

no Dia Internacional da Mulher, entre anos de 2011 a 2018. 5 

Com o objetivo de facilitar a coleta de dados nos jornais foi elaborado um quadro de 

catalogação dos textos para organizar as informações, que se encontram nos APÊNDICES.   

 

 

Tabela 01 - Quadro de catalogação das matérias 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

5.3. Entrevistas 

 

 

 As entrevistas deste trabalho foram realizadas a partir de roteiros semiestruturados com 

questionários compostos por perguntas abertas. Segundo Tuzzo (2016), este tipo de coleta de 

informações deve ser construído com perguntas previamente formuladas pelo entrevistador 

com base nos conhecimentos previamente adquiridos acerca do tema. O método é indicado para 

obter dados de um número ampliado de pessoas, sobretudo, quando são entrevistadas em 

                                                           
5 Depois de muitas tentativas frustradas, o GJC informou que este mesmo acesso restringia-se aos assinantes do 

Jornal O Popular, prometendo que desta maneira, haveria, não só a possibilidade de leitura do jornal supracitado, 

como também, do Jornal Daqui. No entanto, o cumprimento das imposições/orientações da empresa não foi 

suficiente para que ela de fato arcasse com suas promessas e, posteriormente, o Grupo só liberou o acesso parcial 

às capas das edições solicitadas, justificando que o Jornal Daqui não possui acervo digital.  

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD:  Veículo:  Data:  Autor:  Ano:  Edição:  

CAPA 

CHAMADA Retranca:  

Título:   

Subtítulo:  

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:   

Descrição da imagem da capa:  

O que ou quem apareceu na imagem:  

VOZES 

Diretas Indiretas 
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momentos diferentes. Um dos grandes benefícios deste instrumento de coleta é a maior 

probabilidade em adquirir explicações espontâneas, tendo em vista que a definição de perguntas 

com base nas respostas dos entrevistados.  

Segundo Gil (2008), a preparação do roteiro depende da definição do tipo de entrevista 

a ser realizada. Para o autor, não existem regras imutáveis acerca da formulação de perguntas 

na entrevista, contudo, é necessário observar alguns padrões existentes, geralmente aplicáveis 

para que elas possam viabilizar uma análise assertiva. Para isso, só devem ser feitas perguntas 

diretamente quando o entrevistado estiver pronto para dar a informação desejada e de forma 

precisa; formular questões que não provoquem recusa à resposta; fazer uma pergunta de cada 

vez; não fazer perguntas que deixem as respostas implícitas e armazenar as questões mais 

importantes mentalmente, até obter uma resposta adequada para cada uma delas, e, só assim, 

seguir adiante com o questionário.  

Para Minayo (2000, p. 99) o instrumento de uma entrevista deve guiar uma “conversa 

com finalidade”, portanto, compõe-se pelos itens indispensáveis para o desenho do objeto em 

relação ao campo onde ele está inserido para lhe dar forma e conteúdo, ampliar e aprofundar a 

comunicação e contribuir para que a visão, juízos e relevâncias a respeito dos fatos pesquisados 

e das relações estabelecidas sejam afloradas de acordo com o ponto de vista dos interlocutores.  

Com efeito, o objetivo da pesquisa é determinante para a delimitação das perguntas que 

irão compor o questionário semiestruturado. E, mais do que buscar respostas, é necessário 

visualizar o que ainda não foi pensado, ampliando o conhecimento acerca do assunto abordado. 

Além disso, outro recurso utilizado nas entrevistas foi a categorização temática das perguntas, 

a fim de construir uma linha de raciocínio coerente e linear.  

 Segundo Gil (2008, p. 109), a entrevista é “uma forma de interação social. Mais 

especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar 

dados e a outra se apresenta como fonte de informação”. Neste tipo de técnica, uma das partes 

se apresenta a outra, e, de maneira investigativa, pode assimilar o que creem, esperam, sentem 

e se posicionam acerca de determinado fato. Por isso, utilizamos múltiplos roteiros para a 

realização de entrevistas com diferentes grupos. 

Realizamos uma entrevista com o editor do Jornal Daqui, Luciano Martins. Além disto, 

também foi efetuada uma entrevista com o editor do Jornal O Popular, Fabrício Cardoso, por 

duas razões: 1) ambos os jornais pertencem ao mesmo grupo comunicacional; 2) os estudos 

efetuados na etapa exploratória inferem que grande parte do conteúdo noticioso do Jornal 

Daqui é um resumo ou readequação das matérias apresentadas no Jornal O Popular. 
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As entrevistas com as mulheres estampadas na capa do Jornal Daqui foram realizadas 

com o objetivo de compreender como elas se sentem em relação acerca de exposição imagética 

à qual são submetidas na primeira página do jornal e sobre a forma como o jornal se apropria 

disto, considerando que este tipo de publicação atua na construção de representações sociais e 

acaba por contribuir com a legitimação de valores, crenças e opiniões no meio social.  

A escolha da amostra de mulheres que já foram fotografadas pelo Jornal Daqui para 

estamparem as capas do jornal aconteceu de forma aleatória e por conveniência. Esta última 

tem respaldo em Malhotra (2006), autor que afirma que esse tipo de amostra não necessita de 

quantificação e por isso é indicada para as pesquisas qualitativas. Para Marconi e Lakatos 

(2002), a amostragem não probabilística não prevê um tratamento estatístico, pois o objetivo é 

a qualidade das respostas e não a quantidade. Essas entrevistas foram baseadas na observação 

simples, definida por Gil (2008) como a maneira que o pesquisador quer permanecer alheio e 

observar de maneira espontânea os fatos que ocorrem com um grupo, comunidade ou 

instituição.  

Nesta perspectiva, o agente da pesquisa torna-se mais um espectador do que um ator.  A 

técnica também é chamada de observação-reportagem, tendo em vista a similaridade com os 

métodos empregados pelos jornalistas. O procedimento caracteriza-se pela sua despretensão, 

informalidade e dispensa de uma planificação, embora este último aspecto, não exclua a 

necessidade de construção de um plano científico, a fim de possibilitar maior assertividade na 

constatação dos fatos. A observação simples exige controle rigoroso na obtenção dos dados e é 

precedida de uma etapa analítica e interpretativa, que propiciam sistematização e controle ao 

estudo.  

Entre as vantagens da observação simples, é possível destacar, a obtenção de elementos 

para definição dos problemas de pesquisa, construção de hipóteses acerca do problema estudado 

e a facilidade de obtenção de dados junto aos membros de determinada comunidade, grupo ou 

instituição. Segundo Gil (2008), não existem regras afixadas sobre o que observar a partir deste 

tipo de técnica, mas é comum que os pesquisadores dispensem um olhar atento aos sujeitos, 

cenários e ao comportamento social, por serem estes, geralmente, aspectos que oferecem dados 

mais precisos e relevantes. Destarte, a observação simples se integra ao escopo deste trabalho, 

uma vez que é bastante apropriada para estudos das condutas mais vivenciadas no meio social. 

 

5.4. A pesquisa de mídia local/regional   

 



77 
   

 

Com base nos objetivos apresentados, consideramos relevante também destacar a 

importância da pesquisa com foco na mídia local/regional, o que influenciou na escolha do 

Jornal Daqui. Este tipo de estudo é motivado, sobretudo, pela centralidade da comunicação 

midiática e pela emergência das novas tecnologias de informação, que se posicionam como 

elementos norteadores da vivência na sociedade contemporânea, e particularmente na mídia 

local, entendida neste constructo como jornais, revistas, emissoras de rádio, canais televisivos 

e sites noticiosos que operam em nível regional.  De acordo com Peruzzo (2005), no Brasil o 

fenômeno, com o enfoque pelo qual é tratado hodiernamente, começou a despertar interesse 

dos estudiosos no final da década de 1990.  

 Neste constructo, nos detemos à análise da mídia local e regional, tendo em vista que a 

maior parte da literatura prioriza o estudo sobre o papel social destes veículos. Entendemos que, 

em consonância com este tipo de investigação, é necessário assimilar e repensar o viés 

mercadológico, englobando as forças sustentáveis e econômicas que atravessam e norteiam de 

maneira contundente o escopo existencial destas empresas, interferindo na atuação que estes 

veículos fazem junto à comunidade em que estão inseridos.  

Para Peruzzo (2005) a mídia local corresponde a uma comunicação fundamentada na 

informação de proximidade, que cumpre uma importante função social, mas que no dia a dia 

acaba sendo atravessada por distorções decorrentes de vínculos políticos e interesses 

econômicos, que não só comprometem a informação isenta e de qualidade, como também, 

reforçam a reprodução de estilos e menosprezam a força do local enquanto fonte informacional. 

Esse menosprezo pelas questões locais pode ser explicado pela instalação de conglomerados de 

comunicação em cidades interioranas, sobretudo, quando estas são de médio porte. Picard 

(2017) assevera que essa é uma realidade presente em muitos municípios e que quando uma 

mesma empresa detém jornais, rádios, emissoras de TV e sites jornalísticos, acaba por dominar 

o mercado local, e consequentemente, passa a ter o controle do poder social.  Dessa forma, 

ativistas ou quaisquer pessoas que tentem mudar questões da sociedade encontram dificuldades 

de diálogo e transformação, o que de fato, é bastante prejudicial às políticas sociais.  

Segundo Peruzzo (2005), a mídia local se sustenta na informação gerada a partir da 

territorialidade que cria pertencimento e identidade em uma localidade ou região. Contudo, as 

empresas se estabelecem cada qual a seu modo junto à comunidade, portando diferentes 

aspirações e adotando múltiplas formas de atuação, o que acaba por ensejar a adoção não só de 

assuntos locais, indo além, com a abordagem de aspectos nacionais ou até internacionais. São 

essas as questões que levam Peruzzo (2005, p. 73) a indagar: "Por que há um revigoramento da 

mídia local no contexto da globalização? O que é local? O que é região?”  
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Nesta perspectiva, há uma gama de relações envolvendo os meios de comunicação que 

interferem nas noções de local e global: a questão das fronteiras. Com efeito, a observação da 

realidade denota que o local e o global se unem em um mesmo e dinâmico processo no qual 

condicionam-se e interferem um no outro, de maneira indissociável e simultânea.  

 

A localidade se opõe a globalidade, mas também se confunde com ela. O 

mundo, todavia, é nosso estranho. Entretanto se, pela ausência, ele pode 

esconder-se, não pode fazê-lo pela sua existência, que se dá nos lugares. No 

lugar, nosso próximo, se superpõe, dialeticamente, o eixo das sucessões, que 

transmite os tempos externos das escalas superiores e os eixos dos tempos 

internos, que é o eixo das coexistências, onde tudo se funde, enlaçando, 

definitivamente, as noções e as realidades de espaço e de tempo (SANTOS, 

2010, P. 592) 

 

Ou seja, o espaço local, não se refere apenas a uma demarcação territorial, literal ou 

simbólica, pois também se configura como uma esfera onde há disputas e negociações, conflitos 

e contradições, derivadas, em parte, pelas múltiplas existências que se lançam e projetam seus 

anseios e vivências nesta área. Trata-se, pois, da ocupação de uma área, que, em matéria de 

comunicação, precisa ser contemplada com discussões que versem sobre a multiplicidade de 

vozes que reivindicam transformações em diversos aspectos da vida social. 

Há que se considerar, ainda, que grande parte destes indivíduos estão submetidos à 

lógica da nova globalização, definida por Santos (2010), como aquela que se modificou de 

local-local para local-global. Para o autor, há uma relação instável, que situa a globalização e 

localização, globalização e fragmentação como termos de um diálogo que se renova com 

regularidade. Esta relação é marcada pelas inerentes necessidades do regime de acumulação, 

que preconizam uma maior dissociação dos respectivos processos e subprocessos. Nesta 

perspectiva, cada lugar, com suas especificidades, é um mundo. E, ao mesmo tempo, cada lugar, 

é também, consideravelmente distinto dos demais.   

A dinâmica do espaço local também se altera, pela própria redescoberta da 

corporeidade, na medida em que as fronteiras são quebradas pela fluidez, velocidade, 

deslocamentos e banalidade residente nas alusões a lugares e distâncias que, de acordo com 

Santos (2010), revelam o corpo e a existência de forma materialmente sensível, diante de um 

vasto e complexo universo de possibilidades e aprendizados. Neste contexto, a proximidade, 

elemento chave da compreensão da localidade e do regional, se situa com a contiguidade física 

entre pessoas ocupando uma mesma extensão, em um mesmo conjunto de aspectos 

continuados, experimentando a intensidade de suas inter-relações. Outro aspecto importante em 
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relação à atuação da mídia local está na própria contextualização dos seus usuários. Para Tuzzo 

(2014, p. 86):  

 

Estar na mídia local é ter a experiência de pertencimento em uma sociedade 

contemporânea que valoriza tudo o que se torna célebre. A contextualização 

da fala a partir dos veículos de comunicação local revela uma experiência de 

poder viver na localidade o aprendizado daquilo que está distante, ou seja, o 

pensamento global é readaptado para os valores, a cultura e as formas de 

atuação dos membros pertencentes a uma comunidade. Estes exercem o papel 

de produtores e consumidores de bens simbólicos e bens materiais que 

possuem significado diante da sociedade em questão (TUZZO, 2014, p. 86).  

 

Nesta perspectiva, os meios de comunicação locais assumem a condição de produção e 

consumo para si mesmos, diferentemente da condição vivida pelos meios de comunicação de 

massa que atuam em larga escala. Picard (2017) elucida que os meios de comunicação locais e 

regionais devem oferecer um serviço de alto valor para as comunidades em que estão inseridos, 

e que esta é, inclusive, uma condição básica para a própria sobrevivência da empresa midiática 

local no aspecto econômico. Assim, as empresas devem equilibrar-se entre a questão 

profissional e a rentabilidade, com vistas ao alcance da relevância e capacidade de atendimento 

às demandas locais.  

Um dos grandes desafios dos canais de mídia locais e regionais é a criação de um valor 

social, que transcenda a questão do poder econômico e se respalde na construção de uma forte 

narrativa local. No jornalismo popular, a mídia local encontra desafios ainda mais contundentes. 

Este formato jornalístico possibilita o diálogo com as camadas mais carentes da sociedade, 

contemplando a multiplicidade das vozes, rompendo a barreira do convencional e do achismo, 

para enfim, permitir a existência desses indivíduos enquanto seres locais e ao mesmo tempo 

globais.  

 

5.5. O Dia Internacional da Mulher 

 

O dia 8 de março tornou-se mundialmente conhecido como o Dia Internacional da 

Mulher. A data foi escolhida para compor o recorte amostral dessa dissertação porque marca a 

luta das mulheres pela igualdade de gênero. Com isso o postulado inicial era encontrar no jornal 

analisado, manchetes relacionadas a notícias que promovessem maior conscientização acerca 

deste aspecto, ampliando noções de emancipação feminina e combatendo toda e qualquer 

desvalorização, preconceito ou violência contra as mulheres.  
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 Blay (2001) afirma que a origem da data é carregada de controvérsias. Apesar de haver 

diversos estudos que defendem que o dia foi destinado às mulheres para lembrar as operárias 

mortas em um incêndio em Nova York, a autora narra que Clara Zetkin (1857-1933) membro 

do Partido Comunista Alemão, já havia proposto a criação de um Dia Internacional da Mulher, 

sem data definida, ao participar em 1910 do II Congresso Internacional de Mulheres Socialistas. 

O incêndio que aconteceu um ano depois, no dia 25 de março de 1911, vitimando cerca 

de 600 trabalhadoras, um ano depois da proposta de Clara Zetkin, somou-se às diversas 

reivindicações femininas pela igualdade de direitos e oportunidades, ensejando a definição para 

o 8 de março. Blay (2001) adverte que no Brasil a consolidação desta data como Dia 

Internacional da Mulher se deu a partir da iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU).  

 

5.6. Grupo Jaime Câmara  

 

Pelo fato do Jornal Daqui pertencer ao Grupo Jaime Câmara (GJC), entendemos que se 

faz necessário apresentar um histórico da empresa, bem como o contexto em que o Grupo se 

estabeleceu em Goiás. De acordo com informações divulgadas no site institucional do GJC, o 

surgimento do conglomerado de comunicação se deu em 1935 com a criação da Papelaria e 

Tipografia J. Câmara e Companhia, pelos sócios Jaime Câmara e Henrique Pinto Vieira, na 

antiga Vila Boa, à época, capital de Goiás. Em face da transferência da capital para Goiânia, a 

sociedade passou por uma dissolução e, em 1937, Jaime Câmara optou por transferir a empresa 

para a nova capital. Foi neste novo munício que o GJC se consolidou, a partir de um novo 

contrato societário firmado entre Jaime Câmara e seus irmãos Joaquim Câmara Filho e Vicente 

Rebouças, para a fundação da J. Câmara & Irmãos. 

Na empresa recém fundada os Irmãos Câmara criaram o Jornal O Popular, cujo 

primeiro exemplar foi comercializado no dia 3 de abril de 1938, composto por quatro páginas 

e custo de 500 réis, o que corresponderia hoje a cerca de R$ 6,00. Segundo Borges (2016, p. 

70), “a primeira edição teve uma tiragem de três mil exemplares, bastante ousada para a 

população de uma cidade em construção”. A pesquisadora adverte que o veículo surgiu como 

um semanário, logo passou a ser bissemanal e só se tornou diário em dezembro de 1944.  

Joaquim Câmara Filho teve grande influência para a criação do GJC e para a própria 

construção de Goiânia6. Em Borges (2016) encontramos a explanação sobre a trajetória de vida 

                                                           
6 Em Borges (2016) encontramos a explanação sobre a trajetória de vida de cada membro societário, sua relação 

com a construção do GJC e suas interligações com a construção de Goiânia. 
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de cada membro societário, sua relação com a construção do GJC e suas interligações com a 

construção de Goiânia.  

Sabe-se que os Irmãos Câmara saíram de sua terra natal, Jardim dos Angicos, atual 

município de João Câmara, no Rio Grande do Norte (RN). O primeiro a se estabelecer em Goiás 

foi Joaquim Câmara, que adquiriu notoriedade jornalística, política e cultural no meio social. 

Depois, Jaime Câmara também fixou residência na região. O último a chegar foi Vicente 

Rebouças Câmara.  

A biografia dos Irmãos Câmara, do Grupo Jaime Câmara e da cidade de Goiânia estão 

interligadas. De acordo com Chaul (1992), a transferência da capital de Goiás era um projeto 

que permanecia engavetado há pelo menos 180 anos, até a Revolução de 1930, quando 

encontrou campo fértil na política do governo federal. Dessa forma, em 1932, Getúlio Vargas 

nomeou Pedro Ludovico Teixeira como interventor federal, delegando-o a responsabilidade de 

tomar as providências para a construção de Goiânia. A inciativa de Pedro Ludovico mantinha-

se em consonância com a Marcha para o Oeste, política adotada pelo Governo Vargas com 

vistas ao aceleramento e incentivo da ocupação da Região Centro-Oeste. O sucesso da medida 

estava intimamente ligado à instalação de uma infraestrutura básica que atraísse e possibilitasse 

a migração de pessoas de outras regiões do país para a futura cidade.  

A sofisticação urbanística do plano de Goiânia, demonstrava a presença do Estado Novo 

e do interventor Pedro Ludovico. Essas mudanças perpassaram também pelo território da 

comunicação: o relatório de Armando de Godoy (1942) enfatiza a importância da propaganda 

e reitera a necessidade de uso da informação para promoção da nova cidade no cenário nacional. 

O alinhamento entre as políticas de criação da nova cidade e as medidas alçadas no 

campo da comunicação estabeleceram a legitimação de Goiânia no cenário nacional. Borges 

(2016) afirma que Pedro Ludovico compreendeu que Goiânia, antes mesmo de ser uma cidade 

no plano concreto, já existia no plano simbólico e, portanto, deveria reforçar o imagético 

nacional acerca da nova capital. Por isso, em 1934, convocou Joaquim Câmara Filho para dirigir 

a criação e promoção da propaganda que estimulou a consolidação de Goiânia.  

O desempenho de Câmara Filho foi tão satisfatório que, ainda em 1935, Pedro Ludovico 

o colocou à frente do Departamento de Propaganda e Expansão Econômica (DPEE). 

Estrategicamente, Joaquim Câmara Filho dispunha de um cadastro no DPEE de mais de 

duzentos jornais brasileiros que circulavam nas capitais e em outras cidades que considerava 

importantes. Durante o tempo que permaneceu à frente da propaganda goiana, Câmara Filho 

organizou e dirigiu eventos estratégicos. Borges (2016) explica que do início de 1930 à década 

de 1940, ele acumulou cargos, tarefas e notoriedade política, em diversas instâncias e 
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organizações e estimulou o seu irmão mais novo, Jaime Câmara, a ingressar no cenário 

jornalístico e político.  

Segundo Borges (2016), até chegar ao momento de criação do GJC, Jaime Câmara atuou 

em outras áreas, empresas e organizações e também na política, sendo eleito prefeito de Goiânia 

em 1958. 7 Já o irmão Vicente Rebouças Câmara, assumiu a responsabilidade de logística e 

distribuição do GJC. Nos anos subsequentes à fundação do Jornal O Popular, ele percorreu 

todo o interior goiano em busca de assinantes, clientes, anunciantes. Além disso, atuou no 

estabelecimento de rotas de distribuição, mesmo nos lugares mais longínquos. As viagens e 

incursões realizadas por Vicente Rebouças também permitiam que o repertório do periódico 

acerca do Estado fosse ampliado e revigorado.  

Segundo Borges e Lima (2008, p. 78), o nascimento do Jornal O Popular estava 

vinculado com a demarcação de um novo período na história da imprensa goiana, marcada pela 

instalação de um jornalismo empresarial, em face do fechamento de jornais com cunho político 

e opinativo.  

 

Um quarto período da história da imprensa goiana pode ser demarcado no 

período de 1936 a 1945, com a efetivação da transferência da capital para 

Goiânia e uma profunda alteração no jornalismo goiano. Principalmente pelo 

discurso desenvolvimentista em que se baseou a transferência, houve o 

fechamento de espaço para o jornalismo político e opinativo e, 

simultaneamente, a abertura dos caminhos ao jornalismo empresarial. Foi 

neste novo cenário que surgiu, em abril de 1938, o Jornal O Popular, de 

Joaquim Câmara Filho e irmãos. (BORGES E LIMA, 2008, p. 78) 

 

Borges (2016) assevera que no ramo jornalístico, a empresa dos irmãos Câmara 

enfrentava a concorrência do Jornal Folha de Goiaz, o primeiro periódico diário de Goiânia.  

Com o passar do tempo, a liderança da Folha de Goiaz foi superada. Borges (2016, p. 

71) explica que isso “ocorreu em virtude da incapacidade de qualquer outro periódico 

goianiense ou goiano de enfrentar o sistema da OJC – nitidamente empresarial e interligado ao 

que há de mais moderno no ramo comunicacional brasileiro”. Oliveira (1980) aponta que em 

1978 o Jornal O Popular tinha uma tiragem de 25.000 exemplares aos domingos e 20.000 nos 

dias da semana, contra apenas cinco mil da Folha de Goiaz. 

A constituição do GJC, enquanto maior conglomerado de comunicação da Região 

Centro-Oeste, se deu de forma gradual. Em 1961, a Rádio Anhanguera foi incorporada ao grupo 

                                                           
7 Jaime Câmara também foi eleito deputado federal pelo Arena em 1968, mas teve seu mandato cassado pelo Ato 

Institucional Nº 5 (AI-5), em dezembro de 1968. Já em 1982, foi eleito pelo Partido Democrático Social, legenda 

política de direita fundada em 31 de janeiro de 1980, após o fim do regime bipartidário, sucedendo o Arena, extinto 

em 1933. 
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e, em 1963, foi lançada a TV Anhanguera, em Goiânia, que logo mais, em 1969, filiou-se à 

Rede Globo. O segundo jornal diário, intitulado, Jornal do Tocantins, foi criado em 1979. Em 

2007, foi criado o Jornal Daqui. Já em 2008, a TV Anhanguera tornou-se a primeira afiliada 

da Rede Globo (e a quarta do país) a transmitir o sinal digital. Em 2013, houve o lançamento 

do Jornal Daqui do Tocantins, em Palmas. Dessa forma, atualmente, o GJC é composto por 24 

veículos de comunicação, sediados em Goiás, Tocantins e Distrito Federal. O complexo 

comunicacional também se tornou o único da América Latina a fazer parte das cem empresas 

de crescimento global indicadas pelo Fórum Econômico Mundial (FEM).   

  

5.6.1. Jornal O Popular  

 

O Jornal O Popular, veículo impresso de referência com maior tempo de circulação no 

Estado de Goiás, destina-se às faixas de renda “A” e “B”, a parcela mais intelectualizada e 

economicamente privilegiada da sociedade goiana, conforme a classificação do editor do 

periódico, Fabrício Cardoso, durante a entrevista concedida para os estudos institucionais de 

Tuzzo e Silva (2017). A publicação costuma pautar-se pelo trabalho de agências de notícias e 

prioriza a cobertura de cidades e política, em âmbito prioritariamente regional ou nacional, 

embora ainda haja uma tímida veiculação de assuntos internacionais.  

 A venda avulsa do jornal acontece em bancas espalhadas em todo o território goiano, 

por um custo que varia conforme os dias da semana: segunda a sábado R$ 2,50 (dois reais e 

cinquenta centavos) e aos domingos R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos). Nos planos de 

assinatura, os jornais oferecem benefícios diferenciados aos leitores: entrega do jornal no 

endereço escolhido, acesso ilimitado em todas as notícias do site e a permissão de leitura da 

versão digital da publicação impressa.  

 As assinaturas organizam-se em três modalidades: 1) O Popular Impresso nos Fins de 

Semana + Digital: R$ 19,90/mensal; 2) O Popular Digital – Diariamente: R$ 5,90/mensal; 3) O 

Popular Impresso + Digital Diariamente: R$ 54,00/mensal. No início ou na renovação 

contratual, os assinantes ganham brindes como panelas elétricas, conjunto de louças, talheres e 

copos etc.   

As notícias veiculadas no site de O Popular constituem-se majoritariamente por réplicas 

das notícias (com poucas ou nenhuma alteração) da versão impressa. No site do veículo, os 

leitores também podem acessar um arquivo digital que armazena cópias virtuais do jornal 

impresso desde a data de 07/06/2010.  
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Durante a semana, o jornal costuma ter em média 36 páginas, enquanto no domingo esse 

número sobe para 48, o que representa um percentual de 33% a mais de páginas em relação a 

veiculação semanal. O conteúdo noticioso divide-se em três cadernos, denominados:  1º 

Caderno, Magazine e Classificados.  

Em 1º Caderno, o jornal aborda política, mundo, economia, cidades, esportes e assuntos 

gerais. Em Magazine dispõe colunas sócias e crônicas, entretenimento, programação de 

cinemas da cidade, programação de séries e documentários televisivos e em plataformas de 

streaming8, eventos, horóscopo, quadrinhos, palavras cruzadas, celebridades e resumo de 

novelas. Já em classificados, há anúncios de empregos, imóveis e automóveis.  

 Em abril de 2016, O Popular passou por uma grande reformulação, na qual foi iniciado 

um novo projeto gráfico e editorial que alterou seu formato, linha editorial e divisão do 

conteúdo, além do tratamento dos gráficos e canais de interação com leitores. Desde então, 

tornou-se um Quality Paper consolidando-se como um jornal pioneiro e tradicional do cenário 

local. Ainda assim, o ano de 2018 foi marcado por diversos rumores de que o GJC estaria sendo 

vendido para o Grupo Zahran. Em algumas matérias divulgadas no site do Jornal Opção9, a 

venda do GJC é dada como efetivada, mas informações divulgadas pelo Jornal Opção, porém, 

conforme reportagem divulgada no Portal UOL, a venda não foi concluída porque o Grupo 

Zahran deixou de dar garantias para o GJC de que continuaria com todos os negócios que seriam 

adquiridos. 

 

                                                           
8 Streaming é um termo inglês que se refere a transmissão contínua, também conhecida por fluxo de média ou 

fluxo de mídia, que concebe uma forma de distribuição de conteúdo por via digital, em oposição à descarga de 

dados. 

9 O Jornal Opção é um jornal goiano fundado em 1975 por Herbert de Moraes Ribeiro e dirigido por Patrícia 

Moraes Machado. 
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5.6.2. Jornal Daqui 

 

O Jornal Daqui10foi lançado em abril de 2007 pelo GJC. Os estudos institucionais 

acerca do GJC efetuados por de Tuzzo e Silva (2017), revelam que ele é um jornal popular, 

porque reúne as principais características deste tipo de produto jornalístico, já mencionadas no 

segundo capítulo deste constructo.  Além disso, as autoras reiteram que o editor do periódico, 

Luciano Martins, também o define como popular ao enfatizar que ele se destina às faixas de 

renda “C’, “D” e “E”.  

Nos últimos anos, o Jornal Daqui se tornou um fenômeno de vendas, alcançando o 

primeiro lugar no ranking goiano e o primeiro no ranking nacional de maiores jornais de 

circulação paga, por ano, em 2019, segundo dados divulgados pela Instituto Verificador de 

Comunicação (IVC).  Devido à rápida expansão, o veículo também foi lançado em 2013, em 

Palmas, capital do Tocantins, dentro do mesmo eixo editorial já utilizado em Goiás.  

Dados mais recentes divulgados pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC), 

entidade responsável por auditoria de circulação, mostram que o Jornal Daqui ocupou o 1º 

lugar no ranking de venda avulsa do Brasil em fevereiro de 2019, superando o mineiro Super 

Notícia (2º lugar), o Diário Gaúcho (3º lugar) e o carioca Extra (4º lugar).  

Na edição do dia 21 de março de 2019, o Jornal Daqui publicou uma matéria em 

comemoração e agradecimento aos leitores pela comemoração da conquista de 1º lugar no 

ranking de venda avulsa de jornais no Brasil. Na publicação, o gerente comercial de Mercado 

do veículo, Igor Lucas, explica que o lançamento do jornal foi efetivado como uma opção 

popular para um público que antes só tinha acesso a TV aberta. Além disso, Lucas pontou que 

o crescimento do jornal está atrelado os constantes investimentos em ações promocionais e 

classificados.  

Como denota a avaliação do IVC, o modelo comercial do Jornal Daqui se dá a partir da 

venda avulsa em bancas e pontos comerciais espalhados por todo o território goiano pelo custo 

de R$ 1,00 (um real), não existindo qualquer plano de assinatura. Apesar de abrigar um volume 

considerável de anúncios em suas páginas internas, somente em julho de 2017 o periódico 

lançou o Classi, caderno especial para classificados.  

O conteúdo noticioso do Jornal Daqui é compacto, estrategicamente pensado para o 

formato tabloide que possibilita uma leitura rápida e prática. O veículo prioriza a cobertura das 

editorias de cidades, esportes e celebridades, dispostas nas 24 páginas do periódico. Cabe 

                                                           
10 Boa parte das informações que compõe a narrativa sobre o objeto podem ser encontradas no site institucional 

do veículo, que pode ser acessado pelo link: https://www.gjccorp.com.br/#/servicos/jornal.  
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ressaltar que as editorias de política e economia, tão comuns em jornais impressos, não existem 

neste veículo.   

Tanto na capa quanto no interior do Jornal Daqui a linguagem é simples, direta e 

frequentemente se vale de expressões ambíguas ou gírias, utilizando uma diagramação com 

elementos chamativos, a partir do uso de fontes em tamanhos expressivos e cores vibrantes. A 

capa do veículo representa um elemento à parte e foi adotada como o objeto de estudo, porque 

reúne dois dos principais pontos analíticos que nos interessam: as manchetes diárias e o quadro 

“Garota da Capa”, caracterizado pela publicação diária de textos e fotos sensuais de mulheres, 

em sua maioria, celebridades ou subcelebridades.  

O investimento em interações com os leitores é algo marcante no Jornal Daqui, que 

mantém ações promocionais de forma contínua, visando fidelizar o público-alvo. A promoção 

‘Juntou, Trocou’, por exemplo, possibilita a reunião de selos divulgados diariamente na capa 

do veículo em um cartela, que ao ser completada, pode ser trocada por brindes, construídos na 

maior parte das vezes, por utensílios domésticos, tais como conjuntos de louças, talheres e 

copos. Outra forma de interação com o público-alvo sustenta-se a partir do quadro “O Artista 

Lá de Casa”, uma espécie de mural de recados, onde os leitores podem enviar mensagens para 

familiares e amigos.  

No início da construção desta dissertação, em 2017, o Jornal Daqui não contava com 

um acervo digital e só era possível acessar as edições digitais do jornal impresso no site do 

veículo, por até cinco dias após a sua publicação. Depois deste período, os arquivos eram 

retirados do ar e substituídos pelas edições mais recentes.  Entretanto, este aspecto sofreu 

modificações no final de 2018, quando o veículo passou a contar com um acervo digital que 

abriga edições veiculadas a partir do dia 02/01/2012. 

O Grupo Jaime Câmara (GJC) possui um Centro de Documentação (CEDOC), no qual 

arquiva toda a sua produção jornalística. Este departamento era acessível para toda a 

comunidade até meados de 2016, quando uma nova política diretiva ordenou o bloqueio do 

acesso do local à comunidade.  
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CAPÍTULO 6 - ANÁLISE DE DISCURSO CRÍTICA 

  

 

A Análise de Discurso Crítica (ADC), vertente da Teoria Social do Discurso foi 

desenvolvida por Norman Fairclough. Com amplo escopo de aplicação, a ADC configura-se 

como um modelo teórico-metodológico baseado na concepção tridimensional do discurso, 

delimitada através do texto, prática discursiva e prática social (ver figura 1 ao final do tópico).  

Juntas, essas dimensões colaboram com a demarcação de espaços de poder e de mudança social. 

O método é capaz de desvelar as relações entre os recursos linguísticos utilizados por atores 

sociais e aspectos da rede de práticas em que a interação discursiva se insere.  

A ADC compreende que a linguagem é parte irredutível da vida social dialogicamente 

interconectada a outros elementos sociais e se mostra pertinente para a análise proposta nesta 

dissertação porque contribui para a investigação da força política e ideológica que reside no 

discurso jornalístico, capaz de construir, legitimar ou reproduzir representações sociais. 

Complementando esta definição, Dijk (2015) elucida que a ADC é um tipo de 

investigação analítica discursiva que estuda principalmente o modo como o abuso de poder, a 

dominação e a desigualdade são representados, reproduzidos e combatidos por textos orais e 

escritos no contexto social e político. Por meio deste tipo de estudo, os analistas críticos de 

discurso podem, em última instância, apontar as desigualdades sociais.  

Magalhães (2005) elucida que a ADC está situada na Ciência Social Crítica e na 

Pesquisa Crítica sobre a Mudança Social, considerando que agimos discursivamente e também 

representamos o mundo a nossa volta de forma discursiva. Portanto, a ADC oferece uma valiosa 

colaboração com o debate acerca das questões ligadas ao racismo, discriminação por gênero, 

controle e manipulação institucional, violência, identidade e exclusão social. 

Segundo Fairclough (2016), há na ADC uma preocupação em descobrir, desvelar e 

difundir aquilo que está implícito, o que permanece nas entrelinhas, rejeitando a banalização 

dos processos sociais, permitindo que as ideologias subjacentes ao discurso, bem como relações 

de dominação instituídas por elas, sejam reveladas. Resende e Ramalho (2006) explicam que a 

ADC é, em princípio, uma abordagem transdisciplinar, o que significa que não somente aplica 

outras teorias como também, por meio do rompimento de barreiras epistemológicas, 

operacionaliza e transforma tais teorias em favor da abordagem sociodiscursiva. 

Em sua obra "Discurso e Mudança Social", Fairclough (2016) consolida o quadro 

teórico-metodológico desta disciplina e estabelece a proposta de uma teoria social do discurso, 

visando a análise da mudança discursiva em seu contexto sócio-histórico: trata-se do ‘Modelo 
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Tridimensional de Análise’ que refere-se aos níveis de interação e do discurso. Nesta 

perspectiva, a análise se inicia através da compreensão de que o texto (como por exemplo os 

que são midiatizados) compõe uma prática discursiva de um assunto ou objeto e promove uma 

prática social dentro de um contexto social. Para Fairclough (2016, p. 95) o discurso “é uma 

prática, não apenas de representação sobre o mundo, mas de significação do mundo, 

constituindo e construindo o mundo em significados” (FAIRCLOUGH, 2016, p. 95).  

A prática discursiva se refere ao uso da linguagem nos processos de produção, 

distribuição e consumo dos textos, sendo variada a natureza desses processos dentre os tipos 

diferentes de discurso e de acordo com os fatores sociais enquanto a prática social configura-se 

como a dimensão relacionada aos conceitos de ideologia e de poder: o discurso é visto numa 

perspectiva de poder como hegemonia e de evolução das relações de poder como luta 

hegemônica. 

Contrariando outros métodos analíticos, a ADC não pressupõe neutralidade por parte 

dos pesquisadores que se dedicam a contemplá-la em suas pesquisas. Neste sentido, Resende e 

Ramalho (2006, p. 141) explicam que “assim como o conhecimento social é inevitavelmente 

parcial, a análise textual é inevitavelmente seletiva”, portanto, a parcialidade colabora para que 

o estudo seja aprofundado ao nível necessário em que se exige o olhar crítico.  

 

 

Figura 01 - Concepção Tridimensional do Discurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Reprodução de FAIRCLOUGH (2016). 
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A análise foi constituída através da catalogação e inferências iniciais sobre o conteúdo 

noticioso acerca do gênero feminino encontrado nas capas do Jornal Daqui, no Dia 

Internacional da Mulher, entre os anos de 2011 a 2018. Em seguida, aplica-se as 19 categorias 

das três dimensões da Análise Tridimensional da Análise de Discurso Crítica, que resulta em 

uma síntese descritiva/comparativa sobre alguns pontos de reflexão da pesquisa.  

O quadro abaixo relaciona as informações mais relevantes de cada capa do jornal, bem 

como a codificação usada para abordá-los durante a averiguação.  

 

Tabela 02 - Codificação dos Dados Coletados – Jornal Daqui  

Código Edição Data Título da Capa 

#01 Terça-feira 08-03-2011 Luisa Mel 

#02 Terça-feira 08-03-2011 Homem mata mulher e estupra cunhada 

#03 Terça-feira 08-03-2011 Nas compras, sexo masculino não tem vez 

#04 Quinta-feira 08-03-2012 Andressa Urach 

#05 Quinta-feira 08-03-2012 Mãe pede ajuda para tirar filho do mundo 

das drogas 

#06 Quinta-feira  08-03-2012 Dia da Mulher 

#07 Sexta-feira 08-03-2013 Cadê a barriguinha?  

#08 Sexta-feira  08-03-2013 Descoberta macabra 

#09 Sexta-feira  08-03-2013 Izabella Maia é a gerente do Serra 

Dourada 

#10 

 

Edição de Fim de 

Semana 

08 e 09-03-2014 Maldade na Web 

#11 Edição de Fim 

de Semana 

08 e 09-03-2014 Modelo baleada não tem lesões 

neurológicas 

#12 

 

Edição de Fim 

de Semana 

07 e 08-03-2015 Cada vez melhor 

#13 Edição de Fim 

de Semana 

07 e 08-03-2015 Veja o que ocorre com quem participa do 

Sábado Premiado 

#14 Terça-feira 08-03-2016 Malhação para liberar energia 

#15 Terça-feira 08-03-2016 Mulheres pegam no pesado no lugar de 

homens 

#16 Quarta-feira 08-03-2017 Gabi dá presente especial para o maridão 

#17 Quarta-feira 08-03-2017 Parabéns! E aproveite as atividades grátis 

hoje 

#18 Quarta-feira 08-03-2017 Recuperação da princesa de óculos 

surpreende equipe médica 

#19 Quinta-feira 08-03-2018 Ex-BBB tira roupa só para mulheres 

#20 Quinta-feira 08-03-2018 Mulher mata marido que chegou 

‘alterado’ 

 



90 
   

 

A categorização dos textos foi alocada nos APÊNDICES, entre as tabelas 03 até 22 para 

facilitar a organização e compreensão das análises.  

 

6.2. Análise das Entrevistas com Emissores, Emissores Silenciados e Recepção  

 

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os editores dos jornais impressos do 

GJC, mulheres retratadas nas capas e leitores (as) do Jornal Daqui. As transcrições geradas 

nesta coleta estão disponíveis na íntegra nos APÊNDICES.  

 

6.2.1. Emissores 

 

Jornal O Popular 

 

Uma vez que o Jornal Daqui usa basicamente o conteúdo noticioso do Jornal O 

Popular, foi necessário entrevistar o editor deste último, Fabricio Cardoso. Quando questionado 

acerca dos critérios de noticiabilidade adotados pelo veículo, afirmou que o periódico prioriza 

numa escala de relevância os assuntos locais, mas que isso não necessariamente implica em 

fechar os olhos para assuntos externos, enfatizando que o jornal possui uma cobertura maior 

nas temáticas de cidades e em política. Cardoso reiterou que o jornal destina-se às faixas de 

renda “A” e “B”:  

Em relação ao mapeamento por sexo e idade do público leitor, o editor pontou que 

estudos institucionais mostraram que as mulheres correspondem a 55% do público leitor, 

enquanto os homens ocupam a parcela restante de 45%, com idade entre 25 a 40 anos para 

ambos os gêneros.  

Em relação à forma como a mulher é representada no Jornal O Popular, o editor afirmou 

que o jornal não diferencia homens e mulheres, mas que também não deixa de estar atento às 

mudanças e conquistas femininas. Questionado se a mulher era representada de forma vulgar 

no jornal, Fabricio disse que não e traçou um comparativo sobre o Jornal O Popular e o Jornal 

Daqui. 

 

Eu acho que no O Popular é até mais confortável pra gente responder, porque 

nós não temos essa exploração assim da imagem feminina como um 

instrumento de audiência, como o Daqui tem, mesmo com esses cuidados que 

esse jornal adota. Nós não temos isso. A mulher está ali na capa por uma 

questão sobre o que ela fez, não porque ela é bonita, porque tem uma bunda, 

ou tem peitos, isso para nós é irrelevante, o importante é que quando uma 
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mulher está lá, é porque ela esteve como qualquer pessoa, a partir das suas 

potencialidades para gerar uma notícia, tanto faz se for intelectual, esportiva 

ou artística, se a mulher está ali na nossa capa, não é a partir do seu corpo, e 

sim pelo que ela produz, enquanto um agente da sociedade. O Daqui de fato 

tem esse flerte assim, com uma questão mais visual e sensorial da mulher, mas 

de qualquer forma, eles resguardam ainda uma retaguarda que ofereça algum 

conteúdo além do corpo da mulher, pra gente não tem isso, se uma mulher está 

ali, ela está não porque ela é mulher, mas porque ela é notícia (CARDOSO, 

2017).  

 

Sobre o gênero dos profissionais que atuam na redação do veículo e em qual proporção, 

Fabricio afirmou que o quadro é composto por 50% de mulheres e 50% de homens, mas que 

isso é algo aleatório e nada proposital.  

 

Jornal Daqui 

 

Na entrevista realizada no primeiro semestre de 2017, na sede do GJC em Goiânia (GO), 

o editor do Jornal Daqui, Luciano Martins, asseverou que o veículo procura dar ênfase a tudo 

aquilo que é de interesse do público leitor, que nas palavras do próprio Martins, configura-se 

como aquele pertencente às faixas de renda ‘C’, ‘D’ e ‘E’, composto por 50% de leitores 

homens e 50% mulheres, com idades que variam de 25 até a terceira idade.  

Sobre a produção de notícias, o editor afirmou que 90% do conteúdo publicado no 

Jornal Daqui configura-se como um resumo ou readequação de linguagem do que é publicado 

no Jornal O Popular. Martins asseverou que a equipe do veículo popular trabalha para tornar o 

conteúdo do jornal de referência mais acessível, e, por isso, produção, checagem e apuração 

são processos que não fazem parte da prática jornalística do Jornal Daqui. Segundo o editor, 

isso se dá porque o veículo possui um orçamento reduzido tanto em produção quanto em equipe, 

por conta do baixo custo de comercialização. Entretanto, nota-se que o avanço no debate sobre 

a igualdade de gênero que consta no O Popular, de acordo com a entrevista de seu editor, não 

está presente em no Jornal Daqui, ainda que este reaproveite o conteúdo do jornal de referência.  

Em relação à representação do gênero feminino, o editor enfatizou que o jornal não faz 

distinções entre homens e mulheres, e que o veículo oferece um tratamento igualitário para 

ambos. Ele pontuou que em algumas épocas, há maior incidência de conteúdo noticioso sobre 

mulheres, justificado por questões esporádicas:  

 

Quando se fala na semana da mulher, no dia da mulher ou no mês da mulher, 

tem mais informações porque procuramos dar muita informação sobre 

serviços, então na semana da mulher existem várias ações que oferecem 



92 
   

 

atividades para as mulheres, e nesse caso a gente dá um tratamento, um 

carinho mais especial em virtude disso (MARTINS, 2017).   

 

 Quando questionado sobre a existência de vulgarização da mulher no Jornal Daqui, o 

editor negou e completou: 

 

 Às vezes pode haver uma falsa impressão de que acontece isso porque a gente 

coloca diariamente a Garota da Capa, mas ali o principal critério, a primeira 

coisa, ‘é que tem que ser’ mulheres famosas. Porque as pessoas que saem ali, 

aquilo ali é o trabalho delas, então nós não estamos pegando, por exemplo, 

uma pessoa que trabalha numa outra área, e estamos usando o corpo dela, para 

por ali, para vender jornal, não! (MARTINS, 2017).  

  

O editor também reiterou que o quadro “Garota da Capa” corresponde ao atendimento 

de um anseio do público feminino do jornal, pois se vê ‘representado’ com a publicação.  Apesar 

de Martins negar que a mulher seja vulgarizada no Jornal Daqui, o próprio editor do Jornal O 

Popular, contrapõe esta afirmação ao dissertar sobre a concepção editorial do veículo que 

representa: “nós não temos essa exploração assim da imagem feminina como um instrumento 

de audiência, como o ‘Daqui’ tem [...] a mulher está ali na capa por uma questão sobre o que 

ela fez, não porque ela é bonita, porque tem uma bunda, ou tem peitos, isso para nós é 

irrelevante [....] o “Daqui” de fato tem esse flerte assim, com uma questão mais visual e 

sensorial da mulher”. 

No Jornal Daqui, o próprio quadro de profissionais que trabalham na produção do jornal 

colabora para esta conclusão, pois é composto por 3 homens e 3 mulheres, sendo o gênero 

masculino representado pelo próprio entrevistado, um subeditor e um repórter, enquanto as três 

mulheres são todas repórteres, de onde se conclui que os cargos de maior escalão dentro do 

veículo são ocupados unicamente por homens. O editor afirmou que o gênero não é um critério 

para contratação, mas seria então um critério para ocupação de determinadas funções? Fica 

evidente que somente os homens ocupam cargos de chefia na redação do jornal.  

Quando questionado sobre a representação da mulher no veículo, o profissional alega 

que o jornal busca dar um tratamento igualitário entre homens e mulheres, sem jamais 

privilegiar um ou outro gênero na veiculação de notícias. Afirma também que em alguns 

períodos pode haver maior incidência de notícias sobre mulheres, por exemplo, no dia da 

mulher ou no mês da mulher. Contrariando a fala do editor, há pouquíssimas manchetes acerca 

do feminino mesmo no Dia Internacional da Mulher, 08 de março, dos anos 2011 a 2018 (que 
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neste trabalho constitui parte do corpus de pesquisa). Além disso, esse parco conteúdo noticioso 

não apresenta nenhuma discussão aprofundada sobre os reais motivos da existência da data, que 

longe de ser comemorativa, representa a luta e a reivindicação das mulheres por igualdade de 

direitos. 

 

6.2.2. Emissão silenciada 

 

A escolha das entrevistadas se deu de forma aleatória e por acessibilidade, e, por esta 

razão, as mulheres que aceitaram a concessão de entrevistas não são necessariamente aquelas 

que estão estampadas nas capas do Jornal Daqui no Dia Internacional da Mulher. Elas integram 

do grupo de emissores de mensagens, mas de forma silenciada pela produção jornalística do 

veículo.  

A princípio foi efetuado um contato inicial com várias mulheres que estamparam 

diferentes capas de distintas edições do referido veículo. Esta primeira conversa foi realizada 

via ligação telefônica, na qual foi possível explicar às mulheres em questão, quais eram os 

objetivos da pesquisa e das entrevistas. Neste momento também ficou reiterado o caráter 

optativo da concessão de entrevista e o uso dos dados coletados nesta dissertação. Dessa forma, 

as entrevistas foram realizadas com as três mulheres que de fato aceitaram ser entrevistadas. 

O denominador comum entre as mulheres é o fato de que todas foram retratadas no 

quadro Garota da Capa do Jornal Daqui. São elas: Fran Petersen (Edição do dia 6 de janeiro de 

2017); Laís Cruz (Edição do dia 11 de janeiro de 2017), Juliana Souza (Edição do dia 19 de 

abril de 2017). As entrevistas com Juliana Souza e Laís Cruz duraram em média 10 e 30 

minutos, respectivamente, e foram realizadas via ligação telefônica a pedido das entrevistadas. 

Já a entrevista com Fran Petersen foi aplicada por e-mail, também a pedido da própria 

entrevistada.  

 Duas das três entrevistadas desconheciam totalmente o fato de terem sido retratadas nas 

capas do Jornal Daqui. Questionadas se iriam procurar o jornal para algum pronunciamento a 

respeito do uso não permitido de suas falas e imagens, as mulheres negaram e disseram que a 

publicação representava um reforço em suas carreiras midiáticas. Todas as entrevistadas não 

souberam responder questões acerca da igualdade de gênero, cidadania e representação das 

mulheres a partir de suas exposições no veículo.  

 Não pretendemos culpar as mulheres entrevistadas por qualquer desconhecimento 

acerca dos conceitos, mas mostrar que o Jornal Daqui se apropria de suas imagens para 
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propagar uma representação social hegemônica e problemática, que não contempla a 

multiplicidade e pluralidade do gênero feminino. Fica evidente que ao serem expostas pelo 

Jornal Daqui no quadro “Garota da Capa”, essas mulheres são transformadas em emissoras 

sem voz, sem narrativas e sem histórias. Seus corpos sexualizados pelo veículo são 

posicionados como uma isca para atrair a audiência dos leitores, num jogo simbólico que atende 

aos interesses mercadológicos do periódico, enquanto também reforça o status quo que 

condiciona o gênero feminino em espaços de inferioridade e submissão.  

 É ainda contundente que o quadro “Garota da Capa” esteja propositalmente diagramado 

ao lado da promoção “Juntou, Trocou”, o que denota que há não só a tentativa de vender um 

padrão hegemônico para os corpos e vidas das leitoras, como também condicioná-las ao 

ambiente doméstico, privado e de servidão aos homens. 

 

6.2.3.  Recepção 

 

 As entrevistas com leitores (as) foram efetuadas em novembro de 2018, durante a ação 

promocional “Juntou, Trocou”, desenvolvida pelo Jornal Daqui no Estacionamento do 

Shopping Cerrado, localizado na região noroeste de Goiânia.  

Devanir de Jesus, 36 anos, moradora do Jardim Primavera, em Goiânia (GO), região 

próxima à divisa da capital com a cidade de Goianira (GO), não tinha o hábito de ler jornais 

impressos até conhecer o Jornal Daqui. Segundo ela, o que mais lhe interessa em relação ao 

veículo, é poder participar da promoção “Juntou, Trocou”, por isso, coleciona os brindes 

oferecidos pelo jornal de maneira assídua, num tempo proporcional ao que se tornou uma leitora 

do veículo, há mais de cinco anos.  

Devanir também gosta muito de ler o quadro “Garota da Capa”. Segundo a entrevistada, 

este conteúdo do jornal lhe atrai muito, porque lhe ajuda a ficar “sabendo da idade, o que elas 

faz, as dicas que ela dá. Essas coisas tudo”, por este motivo, acompanha-o de forma assídua. 

Ela afirma acreditar que o jornal promove uma valorização das mulheres e colabora com a 

igualdade entre homens e mulheres, além de promover o exercício da cidadania para os leitores 

(as), porque lhes fornecem informações sobre “protestos, sobre negócio de ônibus, essas coisas, 

acidente, é, crimes, monte de coisas, inúmeras coisas”. 

 Débora Santana, 30 anos, moradora do Jardim Imperial, em Goiânia (GO), não lia 

nenhum jornal impresso até conhecer o Jornal Daqui, do qual é leitora assídua há mais de cinco 

anos. Na fila pela primeira vez para efetuar a troca de sua cartela preenchida com os selos pelo 

brinde, a entrevistada afirma que juntar os selos nunca havia sido a sua prioridade, já que 
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conseguia adquirir os objetos promocionais disponibilizados pelo jornal com o próprio 

vendedor de jornal da sua região.  

O conteúdo noticioso do veículo também agrada a entrevistada, exceto, pelo quadro 

“Garota da Capa”, o qual considera extremamente “depravado”. Débora afirmou: “não 

concordo muito não, porque tem muita criança que lê também. Igual, minhas filhas vê. Aí 

incentiva muito as mulher. Já basta as mulher do mundo aí que a gente vê, ainda tem que, mostra 

muito o corpo, né”. Por este motivo, a entrevistada acredita que o quadro contribui com a 

vulgarização da mulher, e que o jornal como um todo, não colabora com a igualdade entre 

homens e mulheres, justamente porque considera inapropriada a forma como o veículo retrata 

as mulheres: “Não concordo com mulher depravada demais. Já basta no dia-a-dia que a gente 

vê, né, pessoalmente na rua”. 

 A entrevistada acredita que apesar de enxergar problemas nestes aspectos do jornal, o 

mesmo colabora com o exercício da cidadania dos leitores, porque aborda assuntos “sobre 

política, sobre assaltos, que vem muito ocorrendo né, ultimamente tá demais e é bom a gente 

ficar sabendo, né”.  

 Maria Silva, 41 anos, moradora da cidade de Senador Canedo, região metropolitana da 

capital de Goiás, afirma que não lia outro jornal impresso antes de conhecer o Jornal Daqui, 

porque além de não ter tempo para ler um conteúdo extenso, também não tinha condições de 

comprar um jornal mais caro.  

 Participa das ações promocionais do veículo e também é uma leitora assídua do referido 

jornal há mais de cinco anos, gosta de se informar acerca do conteúdo policial e dos resumos 

de novela. Ela diz que não consegue escolher o que gosta mais, pois em sua opinião, os brindes 

e notícias estão empatados em grau de importância.  

 Maria gosta muito do quadro “Garota da Capa”, pois acha “as moça muito bonita, apesar 

que eu não tô bonita igual elas, mas acho muito bonita”. Segundo a entrevistada, o conteúdo 

colabora com a valorização da mulher, “porque se a mulher é bonita não tem problema nenhum 

mostrar o que ela tem de bonito”.  

Em contrapartida, ela não acredita que o jornal contribua com a igualdade entre homens 

e mulheres, pois acredita que veículo reforça o preconceito que alguns homens ainda carregam 

em relação às mulheres. Sobre isso, Maria afirma que “alguns homens ainda são muito 

preconceituoso” e “tem alguns homens, que olha com outro olhos, né, nem todos são assim. 

Entendeu, não é isso que o jornais tá proporcionando.” 

Ela acha que Jornal Daqui colabora com a cidadania dos leitores (as), porque “promove 

muito emprego, né, tantos emprego assim, mas tem muita gente que ganha, tem gente que tá 
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desempregado ganha uma porcentagem aqui com a troca do selo, igual, por exemplo, eu não 

tinha todos os selo, tem gente aqui disponível, vendendo”. 

 Onomar Novais, 59 anos, morador do Setor dos Funcionários, em Goiânia (GO), 

costumava ler o Jornal O Popular e o Jornal Diário da Manhã11, mas nem sempre ficava 

contente com a qualidade destes dois veículos, motivo pelo qual parou de comprá-los. O 

episódio em questão foi logo superado pelo lançamento do Jornal Daqui, em abril de 2007, 

data que também marca o início do relacionamento do entrevistado com o veículo de vertente 

popular, do qual se tornou um leitor assíduo.   

 Ele afirma aos risos que gosta do quadro “Garota da Capa” e acredita que o conteúdo 

em questão contribui para a valorização da mulher, porque “o homem gosta muito de valorizar 

a mulher e tá vendo ali tá valorizando ela, tá achando bonita, tá admirando. Certo. Eu acho que 

não é uma depreciação não”.  Onombar também acha que o Jornal Daqui colabora com a 

igualdade entre homens e mulheres, “porque dá oportunidade para todo mundo ficar informado, 

né, do que tá acontecendo não só no Goiás, mas no mundo né”.  

 O entrevistado também considera que o referido veículo colabora com o exercício da 

cidadania pelos leitores (as), porque oferece “informação e ainda ajuda muitas pessoas a ter 

uma renda própria acho que ela tá colaborando”.    

Marcos Rosa, 40 anos, morador do Setor Progresso em Goiânia (GO), costumava ler o 

Jornal O Popular anteriormente, até que o abandonou para se tornar um leitor assíduo do Jornal 

Daqui, a época de seu lançamento, em abril de 2017.  

Ele compra o jornal tanto para ler as notícias quanto para obter os kits de utensílios 

domésticos, disponibilizados na promoção “Juntou, Trocou”, os quais coleciona há mais de dez 

anos. Ele atribui a participação recorrente nas ações promocionais do referido jornal pela 

qualidade e custo-benefício dos brindes, “ porque são vasilhas boas e você não vai pagar de 

uma vez”.  

Marcos afirma não ler o quadro “Garota da Capa” com frequência, entretanto, acredita 

que este tipo de conteúdo valoriza as mulheres, porque as expõe de forma neutra. O entrevistado 

também afirmou que o Jornal Daqui também colabora com a igualdade entre homens e 

mulheres e promove a cidadania, através “das notícias que passa, informações”. 

 Wanderson Simão, 60 anos, morador do Setor Perim, em Goiânia, não costumava 

comprar jornais impressos. O cenário mudou quando conheceu o Jornal Daqui, a época de seu 

lançamento, em abril de 2017, e desde então, passou a adquirir o veículo diariamente, não para 

                                                           
11 O Diário da Manhã é um jornal brasileiro, surgido em 1980, na cidade de Goiânia. É oriundo do semanário 

Cinco de Março, fundado pelo casal Batista Custódio e Consuelo Nasser. 
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lê-lo, mas sim, para juntar os selos e colecionar os kits com utensílios domésticos 

disponibilizados na promoção “Juntou, Trocou”.   

 Para ele, as ações promocionais são as responsáveis pelo impulsionamento na venda dos 

jornais e diz que o veículo “não teria tanto crescimento se não fosse o kit”, que para ele, 

representa uma facilidade para adquirir os produtos, mas nem por isso se sente presenteado 

quando realiza as trocas.  

 O entrevistado gosta do quadro “Garota da Capa”, mas acredita que o mesmo colabora 

com a vulgarização da mulher e pontua que isso “só atrapalha a imagem da própria mulher, né, 

do jornal não”. Wanderson também disse que o jornal não colabora com a igualdade entre 

homens e mulheres, porque “cada um vai olha só o que necessita, cada um vai no que acha 

certo”.  Ele acredita que o jornal colabora com o exercício da cidadania por parte de seus leitores 

(as).  

 Nas entrevistas com os leitores (as) do Jornal Daqui, fica evidente que as representações 

sociais das mulheres propagadas pelo veículo constroem um ideal de beleza, vivência e 

existência, determinando para os seus públicos o que é ser mulher. Isso fica evidente diante da 

admiração e desejo de se espelharem nas garotas da capa como ideais de beleza, que o veículo 

vende como possível através da moldagem dos corpos, vivências e crenças com dietas, 

exercícios físicos e coerções diversas.  

O periódico propaga uma representação social das mulheres sempre em um mesmo 

padrão: elas são brancas, magras, heterossexuais, sexualizadas e silenciadas. Dessa forma, 

vende um ideal a ser perseguido, um papel que a sociedade espera ver cumprir-se para a vida 

dessas mulheres, enquanto também lhe fornece os brindes com utensílios domésticos para 

encarar a realidade mostrada pelos índices apresentados no quarto capítulo deste estudo: grande 

parte das mulheres possuem dupla ou tripla jornada de trabalho, ficam com a maior parte dos 

afazeres domésticos, recebem menores salários exercendo as mesmas funções que homens e 

ainda precisam lidar com a violência e a opressão decorrente do machismo.  

 

6.3. Análise Tridimensional 

 

 

Segundo Fairclough (2016), o conhecimento social é parcial e por isso, a análise textual 

necessita ser seletiva, a fim de possibilitar a escolha de determinadas questões sobre os eventos 

sociais e as questões que os envolvem. O procedimento, invariavelmente implica em abrir mão 

de outros aspectos possíveis, no entanto para a análise de discurso crítica não há como efetuar 
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uma análise objetiva de textos, porque não é possível retirar a subjetividade do pesquisador da 

análise, que se mostra presente, desde a escolha das questões a serem respondidas até o 

resultado final, buscado por das motivações particulares de análise. 

 

Tabela 03 – Categorias da análise tridimensional de Fairclough 

Texto Prática Discursiva Prática social 

Controle interacional Interdiscursividade Matriz social do discurso 

Coesão Cadeias intertextuais Ordens de discurso 

Polidez Coerência Efeitos ideológicos e 

políticos 

Ethos Condições de prática 

discursiva 

Gramática: transitividade, 

tema e modalidade 

Intertextualidade manifesta 

Significação, criação de 

palavras e metáforas  

Fonte: Criado pela autora desta pesquisa a partir das categorias apresentadas por Fairclough 

(2016). 

 

6.3.1. Texto 

 

 

Nesta dimensão da análise, destrinchou-se o texto para obtenção das informações 

necessárias para a compreensão do que está refletido nas práticas discursivas e sociais do 

material coletado. O controle interacional serve para a compreensão das “propriedades 

organizacionais gerais das interações, das quais dependem o funcionamento regular e o controle 

das interações”. Na coesão, importa “mostrar como as orações e os períodos estão conectados 

no texto”, fator importante para a investigação do modo retórico. Na análise da polidez, o 

“objetivo é determinar quais estratégias de polidez são mais usadas na amostra, se há diferenças 

entre os participantes e o que essas características sugerem sobre as relações sociais entre os 

participantes”. Em relação ao Ethos, interessa “reunir as diversas características que vão em 

direção à construção do ‘eu’, ou de identidades sociais, na amostra”, porque envolve não 

somente o discurso, mas todo o contexto social a qual este está vinculado (FAIRCHLOUGH, 

2016, p. 298 a 300)12.  

                                                           
12 Todas as citações entre aspas nesses tópicos explicativos da análise tridimensional (Texto; Práticas Discursiva; 

Prática Social) foram extraídas da obra Discurso e Mudança Social de Fairclough (2016).  Para facilitar a leitura, 

a referência foi citada somente ao término de cada parágrafo com a identificação das páginas usadas no geral, 

evitando repetitividade que poderia tornar o texto carregado de interrupções. 
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Na gramatica, a análise aplica-se a partir na noção de transitividade, tema e 

modalidade. Em transitividade, “o objetivo é verificar se tipos de processo e participantes 

particulares estão favorecidos no texto, que escolhas de voz são feitas (ativas ou passivas) e 

quão significante é a nominalização dos processos”, com enfoque “na agência, na expressão de 

causalidade e na atribuição de responsabilidade”. No tema, importa averiguar se “há um padrão 

discernível na estrutura temática do texto para as escolhas dos temas das orações” e descobrir 

“qual é a estrutura temática do texto e que suposições (por exemplo, sobre a estruturação do 

conhecimento ou da prática) lhe são subjacentes?” e se “os temas marcados são frequentes e, 

em caso positivo, quais são suas motivações?” Em modalidade, cabe a determinação de padrões 

no texto, “enquanto grau de afinidade expressa com proposições, por meio da modalidade”. 

Neste caso, a grande questão é “avaliar o significado relativo das características da modalidade 

para: a) as relações sociais no discurso; e b) o controle das representações da realidade”. 

(FAIRCHLOUGH, 2016, p. 300 a 301). 

Em significado das palavras, “a ênfase está nas palavras-chave que têm significado 

cultural geral ou mais local”, em relação as palavras cujos significados podem ser variáveis ou 

mutáveis e no significado potencial de uma expressão, como aporte para o entendimento da luta 

de classe, a partir das pressuposições hegemônicas. Na criação de palavras, “o objetivo é 

contrastar as formas de lexicalização dos sentidos com as formas de lexicalização dos mesmos 

em outros (tipos de) textos” visando a identificação da perspectiva interpretativa que subjaz 

essa lexicalização. Em metáfora, intenta-se “encontrar as metáforas usadas na amostra 

discursiva”, a fim de compreender “o efeito das metáforas sobre o pensamento e a prática social. 

(FAIRCLOUGH, 2016, p. 302). 

 

Controle interacional 

 

 Enquanto categoria de análise, o controle interacional assegura uma boa organização 

das interações discursivas, delimitando a distribuição de turnos, a mudança de tópicos e abertura 

e fechamento das interações. Para Fairclough (2016), este tópico representa um meio de 

elucidar as formas de realização e negociação das relações sociais na prática social. Dessa 

forma, o controle interacional corporifica as relações sociais e de poder entre os participantes.  

Com relação ao estudo dos textos e imagens extraídos do Jornal Daqui, desvela-se uma 

limitação de aprofundamento da análise para esta categoria, em decorrência do caráter 

homogêneo desta parte do recorte amostral, por estar alocada em um mesmo gênero/tipo de 
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texto: a notícia do jornal impresso popular. Não há neste material uma conversação interacional, 

colaborativa simétrica entre os participantes das manchetes das capas.  

Com efeito, o sistema de tomada de turnos assume características muito particulares 

neste tipo de material midiático, demonstrando que nem sempre são construídos em torno de 

direitos ou obrigações igualitárias entre todos os participantes. Por mais representativo que as 

manchetes sejam, evidenciando falas e posicionamentos de ambos os lados das discussões 

apresentadas, as permissões de fala, incluindo o que, quando como, onde e por quem pode ser 

dito e qual enquadramento será utilizado, depende do veículo, representado pelos jornalistas, 

produtores, editores e equipe comercial, que pode influenciar e determinar as decisões do jornal. 

Nesta parte da mostra, é o veículo que dita as regras do controle interacional, impondo 

um controle assimétrico como modo de produção textual das manchetes. Há que se considerar, 

a importância da primeira página de um jornal impresso, entendendo que essa primeira página 

assume uma natureza ainda mais contundente quando se trata da primeira página de um jornal 

impresso popular. Neste tipo de veículo, a capa não só anuncia o conteúdo do jornal: é, antes 

de tudo, o corolário de toda a produção jornalística. 

Ecoa, ainda, aquilo que se aprofunda ou se esvai no discurso através das questões 

subjetivas que atravessam a produção jornalística do jornal supracitado, advindas da 

necessidade de atrair atenção ou repulsa do leitor, sendo este último, um traço do 

sensacionalismo que se reproduz em larga escala na busca desenfreada por audiência.  

Com relação às estruturas de troca, desvela-se no material um engessamento das 

mulheres retratadas nas manchetes do jornal, sobretudo, por causa de seu gênero textual, que 

não prevê a criação de novos temas por parte dessas participantes, que são alocadas 

discursivamente através das vozes de quem produz o jornal, de acordo com os interesses, 

viabilidade e disponibilidade do próprio veículo. Essa perspectiva e demostra a falta de 

alternância textual na conversação, mas também para delimitar que tipo de assuntos as 

participantes podem dizer. Com efeito, as questões noticiáveis das manchetes são efetuadas 

pelos jornalistas que as subscrevem, o que à primeira vista pode gerar uma sensação de 

obviedade, contudo, a análise à luz da luta pela igualdade de gênero, da representação das 

mulheres e o acesso à cidadania por parte deste grupo, leva a crer que este modo de operação 

jornalística não contribui positivamente com estes tópicos. 

A análise das entrevistas semiestruturadas também denotam problemas contundentes 

em relação ao controle interacional. Iniciando-se pelas afirmações dos editores, que confirmam 

que a produção jornalística do Jornal Daqui constitui-se através de readequações e resumos do 

conteúdo noticioso de O Popular. Isso demonstra que todo o controle das vozes e permissões 
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de fala, bem como tomadas de turno, introdução de tópicos e policiamento de agendas são 

efetuadas primeiramente pela equipe do jornal de referência, ficando à cargo da equipe do 

veículo popular, realizar novos ajustes textuais, e assim, exercer um novo controle interacional. 

Em seguida, as entrevistas com as mulheres retratadas nas capas do Jornal Daqui revelam que 

as vozes e imagens do gênero feminino são utilizadas até mesmo sem a permissão das falantes. 

Além disso, alocadas majoritariamente na linguagem passiva, há sempre alguém que diz sobre 

as mulheres, restando a elas apenas a possibilidade de que alguém conte suas histórias, suas 

opiniões ou narre suas crenças, o que obviamente retira-lhes a capacidade de agirem de forma 

independente, livre e ativa em suas próprias narrativas.  

 

Coesão  

 

 A análise da coesão permite a avaliação da estrutura textual, abordando os aspectos 

argumentativos, retóricos e narrativos por meio do estudo das relações das orações e períodos, 

a fim de possibilitar “um meio de olhar para a espécie da argumentação que é usada e a espécie 

de padrões de racionalidade que ela pressupõe, isso, por sua vez, nos dará alguma percepção 

dos tipos de identidade social que são construídos no texto”, segundo Fairclough (2016, p. 222). 

Esta categoria analítica permite a compreensão de quais orações foram elaboradas, relacionadas 

e alocadas na amostra de acordo com os interesses que ensejam a produção de sentidos e 

significados. Dessa forma, emergem as escolhas efetuadas pelos produtores textuais e que tipo 

de marcadores desejam imprimir ao material, colaborando com a construção e veiculação de 

representações que compõe o discurso.  

 Com relação à análise das manchetes que compõe a amostra extraída do Jornal Daqui, 

observa-se a recorrência de títulos extremamente sucintos, com frases pontuais e pouco 

explicativas, o que reforça a tentativa de agilidade na transmissão de informações e a pretensão 

de atrair o leitor com o sensacional. Ainda assim, essas características não retiram o caráter 

significativo do material, em cujas orações curtas estão assinalados diversos posicionamentos 

do veículo midiático.   

A manchete #02 apresenta ao uso de expressões conectivas, como o aditivo “e” na 

tentativa de apresentar um ritmo cronológico ao crime, enquanto a expressão “não contente” 

atenua a ação do homem. Já na chamada #07, o questionamento é colocado em evidência para 

abordar o controle dos corpos femininos, numa clara referência aos padrões de emagrecimento 

vigentes, porém, o conectivo adversativo “mas” contrapõe a ideia central, na tentativa justificar 

este posicionamento como um conselho de saúde. Adiante, no texto #14, o conectivo causal 
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“para” é utilizado na sustentação da ideia de que a “malhação destina-se a liberação de 

energias”, apesar de estar ilustrada com a foto de uma mulher extremamente magra, o que 

demonstra a preocupação estética prevalente. Neste caso, a própria coesão entre discurso textual 

e discurso imagético estão em contraposição.  

Na chamada #15, o conectivo adversativo “no lugar de” é utilizado para demarcar que 

as mulheres estão ocupando papéis considerados tradicionalmente tidos como masculinos. Já 

na manchete #17 um novo conectivo condicional, que explicita ao gênero feminino quais 

atividades lhe são recomendadas para comemorar o dia da mulher. Além disso, no texto #20 o 

conectivo aditivo “que” é alocado para demonstrar a causalidade do assassinato.  Com efeito, é 

possível verificar na amostra conectivos aditivos, adversativos, condicionais e causais. Entre os 

principais marcadores coesivos no texto, destacamos a coesão referencial, utilizada na 

substituição de elementos textuais com a finalidade de evitar repetições, como no caso do texto 

#2 em que o subtítulo se vale da expressão “para elas’; a coesão sequencial, que procura 

estabelecer o tom cronológico dos fatos.  

 

Polidez 

 

 A noção de polidez resulta dos estudos de Browan e Levinson (1970; 1980), porém, 

assimiladas neste constructo a partir da visão de Fairclough (2016), que a mescla com a 

perspectiva de Bourdieu (1989), para quem as concessões impostas pela polidez são concessões 

políticas. Neste sentido, a polidez incorpora as relações sociais e de poder e ainda colabora para 

sua reprodução, estabelecendo crenças, valores e modos de ação no meio social.   

 Fairclough (2016) estabelece três categorias para a polidez: negativa, positiva e 

indiretividade. A primeira, negativa, está relacionada à uma face de respeito, que pressupõe 

comportamentos controladores ao produtor. A segunda, positiva, baseia-se na simpatia, 

solidariedade e outros aspectos que privilegiam a imagem do produtor textual. Já a terceira, 

indiretividade, liga-se a utilização da voz de maneira vaga, através da insinuação, generalização 

e outros meios que lhe permitam a abstenção do fornecimento de dados detalhados.  Com 

efeito, foram consideradas na análise aspectos textuais que pudessem denotar alguma das 

características postuladas pelas três divisões da polidez.  

Em relação a polidez negativa, a manchete #03 se vale da generalização para demonstrar 

que o gênero masculino não tem vez, demonstrando falta de pesquisa e comprovação do fato 

por parte do jornal.  
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Já em relação ao uso de polidez positiva, há a presença majoritária de frases pontuais e 

afirmativas, que pode ser encontrada nos textos #02, #05, #09, #11, #13, #15, #17, #18, #19. 

Nessa seleção, o jornal é categórico ao descrever fatos, demonstrando sua autoridade e 

convicção sobre os temas abordados. O jornal incorpora a legitimidade de outros discursos, 

como o médico ou policial, para chancelar os fatos que expõe.   

O uso de polidez indireta é o mais recorrente na amostra, podendo ser encontrado nos 

textos #01, #04, 06, #07, 08, #10, #12, #14, #16, #20. A maior parte das manchetes é redigida 

de forma vaga, imprecisa e sem confirmação por parte do jornal. Além disso, chama atenção 

o fato desse tipo de linguagem prevalecer nas manchetes do quadro “Garota da Capa”: nove das 

10 chamadas indiretas estão alocadas neste espaço redacional do veículo.  

As análises mostram que do montante total de 20 manchetes, 10 são redigidas a 

mediante uso da polidez indireta. Desse total, 9 manchetes advém do quadro “Garota da Capa”. 

Dessa forma, é possível inferir que há uma tentativa de esvaziamento do discurso das mulheres 

que estão alocadas neste espaço redacional do veículo, pois há sempre alguém sobrepõe a voz 

dessas mulheres, tirando-lhes a capacidade de falarem por si mesmas.  

Além disso, o que essas mulheres dizem parece não ser importante, pois as frases são 

alocadas no periódico de forma vaga e imprecisa, denotando não só a tentativa de não 

comprometimento por parte do jornal, como também, a desconsideração de suas narrativas e a 

supervalorização das fotos de seus corpos.  

 

 

Ethos 

 

 De acordo com Fairclough (2016), o ethos diz respeito a intertextualidade, determinando 

que tipo de gêneros e tipos de discurso são empregados para constituir a subjetividade dos 

participantes das interações. Nessa perspectiva, é necessário observar as vozes que são 

apresentadas no texto e como são apresentadas. Assim, convém assinalar que o jornal, 

personificado na figura do jornalista, é quem dita o conteúdo no Jornal Daqui, sobretudo, por 

ser a voz ativa que aloca a voz das mulheres no veículo de forma passiva. Com isso, pensar a 

sua função e aspecto social é importante para trazer à tona ponderações que elucidem a forma 

como o jornal se posiciona textualmente em quais são as implicações sociais.  

 A análise da amostra e das entrevistas deixa nítido que muitos jornalistas enfrentam 

dificuldades em cobrir pautas sobre mulheres identificando e promovendo debates acerca da 

desigualdade de gênero, que podem ser explicadas pelo fato de que no mercado local não há 

profissionais dedicados para cada tipo de assunto, exceto as divisões de editorias principais; 
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falta de intermédio das fontes noticiosas para lidar com a imprensa, ao transmitir informações, 

conceder entrevistas, conseguir explicar e orientar sobre as peculiaridades da área ou ainda a 

desconsideração de fontes que realmente poderiam contribuir com o debate, como professores, 

pesquisadores e cientistas da área; falta de experiência com o tema e desconhecimento dos 

estudos de gênero, e ainda o próprio preconceito motivado pelas crenças do indivíduo, práticas 

sociais vivenciadas etc. 

 Faz-se necessário aprofundar sobre as vozes que participaram dos textos da amostra 

analisada, desvelando presenças e ausências narrativas. Neste sentido, é necessário considerar 

não só a questão quantitativa, mas também a impressão qualitativa desses indivíduos na 

sociedade, bem como a presunção de verdade e autoridade conferida a cada um deles.  

Conforme dito anteriormente na análise de vozes, há pouquíssimas falas da população, 

enquanto os próprios jornais/policiais/médicos são alocados como os principais falantes. Estes 

últimos assumem no texto um posicionamento carregado de verdade, advindo do status que 

ocupam no meio social, com falas formais, rígidas e afirmativas. As pouquíssimas falas da 

população encontradas no material são carregadas de metáforas, termos informais e apelo 

emocional, que ajudam a compor o quadro sensacionalista de algumas coberturas.  

Dessa forma, é possível afirmar que o ethos do Jornal Daqui depende do ethos do Jornal 

O Popular, no entanto há entre os dois veículos um tratamento diferenciado quanto à 

abordagem de gênero, como no caso do quadro “Garota da Capa” do Jornal Daqui.  Nas 

palavras do próprio editor do Jornal O Popular a abordagem deste conteúdo é voltada para 

obtenção de audiência, ou seja, o corpo das mulheres que ali são retratadas funciona como 

estratégia mercadológica.  

 

Gramática: transitividade, tema e modalidade 

 

A análise gramatical perpassa pela avaliação das orações, buscando o entendimento 

quanto à transitividade, tema e modalidade. Segundo Fairclough (2016, p. 96) esses aspectos 

correspondem "a três funções da linguagem e a dimensões de sentido que coexistem e interagem 

em todo o discurso”, denominados como funções da linguagem indenitária, relacional e 

ideacional, usadas, respectivamente para explicar a questão das identidades sociais, relações 

sociais e ideacional sobre como o texto representa traços da realidade social.  

O estudo da dimensão ideacional relaciona-se aos tipos de processos e participantes 

envolvidos nas orações, revelando as vozes verbais presentes nos discursos. A análise das vinte 

manchetes que compõe o recorte amostral do Jornal Daqui, revelou que sete delas não se 
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constituem enquanto orações, pois não apresentam verbos, são elas: #01, #04, #06, #07, #08, 

#10 e #12. Dentre essas, cinco referem-se a chamadas do quadro “Garota da Capa”.  

Quanto à presença de vozes verbais, constatamos que as manchetes #02, #05, #09, #15, 

#16, #19 e # 20 iniciam-se em com vozes ativas, enquanto as chamadas #03, #11,#13, #14, #17 

e #18 são condicionadas em vozes passivas. Dessa forma, há na amostra seis manchetes com 

uso de vozes passivas; e sete chamadas com vozes ativas, que reforçam a imprevisibilidade e 

falta de padrão na transitividade deste material.  

Fairclough (2016, p. 235) adverte que “numa oração passiva, o objeto é sujeito e o 

agente é o agente da passiva (uma estrutura que começa com ‘por’) ou é omitido” enquanto 

“ativa é a escolha não marcada, a forma selecionada quando não há razões para escolher a 

passiva”. As motivações para a escolha da voz passiva estariam centradas na omissão do agente, 

ofuscamento da agência, causalidade ou responsabilidade e também como modo de mudança 

textual, na medida em que permite alterar a posição do tema.  

Com efeito, o tema refere-se ao “ponto de partida do (a) produtor (a) do texto numa 

oração, e geralmente corresponde ao que pode ser considerado (o que não significa que não 

seja) ‘informação dada’, isto é, informação já conhecida ou estabelecida para os produtores e 

intérpretes do texto, de acordo com Fairclough (2016, p. 237). Nesta categoria é importante 

identificar quais são os conceitos do senso comum, valores e crenças difundidos pelos 

jornalistas ao construírem certas estruturas temáticas para seus leitores.  

Importa saber que a imprensa detém uma agenda midiática capaz de estabelecer pautas 

que se retroalimentam, formando uma rede interconectada de assuntos legitimados no meio 

social. Nos jornais impressos, essa situação pode ser explicada pelas conceituações de Tuzzo 

(2016) listadas no segundo capítulo desta dissertação, onde a autora evidencia a atuação de 

suporte informacional deste tipo de mídia para todo o conglomerado comunicacional e mostra 

que as manchetes veiculadas nas capas desses veículos são amplamente difundidas em outras 

mídias, como televisão, rádio e internet.  

Em que pese à avaliação dessa categoria se concentrar na amostra composta por 

manchetes do Dia Internacional da Mulheres, entre os anos de 2011 a 2018, não foram 

encontradas chamadas com temas relacionados ou interdependentes. Além disso, as temáticas 

identificadas nessas chamadas reforçam a noção editorial alicerçada no tripé cidades, polícia e 

celebridades, já exposta no capítulo 5. 

 Quanto à modalidade, ressaltamos que é um “ponto de intersecção no discurso, entre a 

significação da realidade e a representação das relações sociais – ou, nos termos da linguística 

sistêmica, entre as funções ideacionais e interpessoal da linguagem”, ou seja, “é uma importante 
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dimensão do discurso, e mais central e difundida do que tradicionalmente se tem considerado” 

(FAIRCLOUGH, 2016, p. 209).   

Durante os estudos dessa categoria encontramos apenas os valores superficialidade e 

certeza como modalidades adotadas pelo jornal, quer seja através das vozes que veicula ou pela 

construção textual que efetiva. Nas manchetes #01, #04, #06, #08, #10 e #12 não foram 

identificadas orações e as frases vagas denotam o valor superficialidade.  Já nas chamadas #02, 

#03, #05, #07, #09, #11, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19 e #20, o jornal tece afirmações de 

modo convicto, sem nenhuma hesitação, probabilidade ou incerteza.  

 Essas modalidades podem ser explicadas a partir das conceituações expostas por 

Fairclough (2016, p. 210), quando admite que “a mídia geralmente pretende tratar de fatos, de 

verdade e de questões de conhecimento. Ela sistematicamente transforma em fatos o que 

frequentemente não passa de interpretações de conjuntos de eventos complexos e difusos”, por 

meio da escolha de modalidades categóricas, asserções positivas e negativas e pouco uso de 

elementos modalizantes.  

 

Criação das palavras e metáfora  

 

Seguindo as preposições de Fairclough (2016), analisamos os textos em busca das 

principais palavras que denotem significados diferentes no conteúdo amostral, compondo 

discussões destacam para os propósitos da análise empreendida. Tendo em vista que a amostra 

é composta por textos midiáticos, que usa termos já consolidados, apenas algumas palavras 

foram evidenciadas na abordagem sobre mulheres fora de sua aplicação normal, adaptadas para 

o uso ali pretendido.  

A palavra barriguinha, diminutivo de barriga, foi utilizada para indicar os 

procedimentos estéticos e cirúrgicos realizados pela garota da capa desta edição. A palavra 

princesa, usada para designar componentes de regimes monárquicos, é utilizada para designar 

uma menina doente. Além disso, a palavra alterado foi utilizada para atenuar o ato de violência 

cometido pelo marido.  

Não foi identificado na amostra a criação de palavras novas. Nas entrevistas, os editores 

do GJC denotam a preocupação de tornar a linguagem mais acessível possível, o que talvez 

justifique a falta de inovações e o uso de expressões já consagradas no meio social. Na manchete 

#16, a expressão presente especial representa uma comparação metafórica com o ensaio 

realizado pela garota da capa como forma de presentear o marido. Já no texto #17, a metáfora 
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se delimita a partir da expressão atividades grátis, que se refere às promoções realizadas em 

shoppings e comércios populares da cidade em face do Dia Internacional da Mulher.  

 

6.3.2. Prática discursiva 

 

 A prática discursiva é representada por Fairclough (2016) em três eixos: produção do 

texto (interdiscursividade e intertextualidade manifesta), consumo do texto (coerência) e 

distribuição do texto (cadeias intertextuais). E também as condições da prática discursiva 

servem para avaliar questões sociais e institucionais. 

 Na interdiscursividade, importa “especificar os tipos de discurso que estão delineados 

na amostra discursiva em análise e como isso é feito”.  Já a intertextualidade manifesta 

“representa uma área cinzenta entre a prática discursiva e o texto”, pois aborda questões acerca 

do que está incluído na produção de um texto. Refere-se às características que estão explícitas 

na superfície do texto, com o escopo de “especificar o que outros textos estão delineando na 

constituição do texto que está sendo analisado, e como isso ocorre”, podendo abarcar a 

representação discursiva (direta ou indireta) e a pressuposição (FAIRCHLOUGH, 2016, p. 

295). 

Na coerência o objetivo é “considerar as implicações interpretativas das propriedades 

intertextuais e interdiscursivas da mostra”, tendo em vista que a necessidade de desvelar como 

os textos são interpretados. Em cadeias intertextuais, o objetivo é mostrar a “distribuição de 

uma (um tipo de) amostra discursiva pela descrição das cadeias intertextuais das quais participa, 

isto é, as séries de tipos de textos nas quais ou das quais é transformada”, revelando “por quais 

tipos de transformação essa (esse tipo de) amostra discursiva passa” (FAIRCHLOUGH, 2016, 

p. 296). 

  

Condições da prática discursiva  

 

Ressaltamos os textos jornalísticos são produzidos de forma peculiar em contextos 

sociais específicos “mediante rotinas complexas de natureza coletiva por um grupo cujos 

membros estão envolvidos variavelmente em seus diferentes estágios de produção” 

(FAIRCLOUGH, 2016, P. 111). São, portanto, textos cuja autoria jornalística nunca se revela 

em sua totalidade. Para Fairclough (2016, p. 111) existe uma ambiguidade na relação entre as 

posições ocupadas na rotina jornalística, pois quase sempre o principal autor ou motivador do 

conteúdo noticioso é “uma fonte fora do jornal, mas algumas reportagens não deixam isso claro 

e dão a impressão de que o jornal é (o (a) editor (a) ou um (a) jornalista)”, além disso, “os textos 
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de autoria coletiva muitas vezes são escritos como se fossem assinados por um (a) único 

jornalista (que na melhor das hipóteses seria o animador (a))”.  

 Em jornais impressos com estruturas mais tradicionais, a construção da notícia tem 

início com a sugestão de pauta, que pode ser efetuada por repórteres, editores ou qualquer outro 

profissional de jornalismo; passando para o repórter que coleta dados, realiza entrevistas e 

redige o texto; indo depois para o editor chefe que faz as modificações que julga mais 

apropriadas; terminando com produtores, revisores ou outros personagens influentes que podem 

fazer alterar o conteúdo textual mediante o emprego de práticas discursivas diferenciadas.  

 A reflexão sobre a forma como os textos são consumidos em diferentes contextos 

também se revela providencial. Para Fairclough (2016) este aspecto se relaciona com o tipo de 

trabalho interpretativo que neles se aplica, como por exemplo, o exame minucioso ou atenção 

dividida entre outros afazeres, além dos modos de interpretação disponíveis, gerados em face 

das diferentes categorias discursivas existentes.  

 As entrevistas com as mulheres retratadas na capa e com leitores do Jornal Daqui 

reforçam que há um consumo coletivo do veículo, impulsionado pelas ações de interatividade 

promovidas pelo próprio periódico. Os entrevistados alertam para existência até mesmo de um 

mercado informal de brindes do veículo, fomentada pela necessidade de socialização e 

pertencimento dentro do quadro de ações promocionais.  

 

Produção: interdiscursividade e intertextualidade manifesta  

 

A interdiscursividade trata de aspectos que explicam as noções de gênero e discurso, 

ajudando a situar a amostra em um grupo mais amplo de construções e produções textuais e 

contextualizando-o como uma ordem particular de discurso. Fairclough (2016, p. 168) diz que 

o uso do gênero enquanto categoria refere-se a um conjunto de convenções que é associado ou 

representa “[...] um tipo de atividade socialmente aprovado, como a conversa informal, comprar 

produtos em uma loja, uma entrevista de emprego, um documentário de televisão, um poema 

ou um artigo científico”.  

Neste sentido, o uso da categoria gênero não implica só na análise de um tipo de texto, 

mas também de seus processos particulares de produção, distribuição e consumo. O autor 

exemplifica que os artigos de jornais e os poemas não são apenas tipos de textos diferentes, 

porque também são produzidos de forma bem diferente, já que o primeiro é um produto coletivo 

e o segundo é um produto individual. Além disso, há uma distinção nítida nas formas de 

distribuição e consumo, já que circulam e são lidos de formas e a partir de públicos diferentes. 
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Assim, o gênero atravessa a distinção entre ‘descrição’ e ‘interpretação [...] (FAIRCLOUGH, 

2001, p.168). 

De acordo com Charaudeau (2014, p. 78) os gêneros textuais tanto podem ser 

constituídos por um modo de discurso que determina sua organização dominante, quanto 

resultar da combinação de vários desses modos. O autor pontua que há o gênero “imprensa”, 

utilizado para abrigar os modos de discurso dominantes. Com relação aos textos jornalísticos, 

catalogados nessa amostra em manchetes extraídas das capas do jornal analisado, definimos o 

tipo de texto como informativo ou descritivo.  

A análise de interdiscursividade da amostra se dá a partir do estudo dos aspectos de 

discussão do gênero de informação midiática, conforme resolução de Charaudeau (2013, p. 

206) “segundo o resultado do cruzamento entre um tipo de instância enunciativa, um tipo de 

modo discursivo, um tipo de conteúdo e um tipo de dispositivo”. 

Para Fairclough (2016, p. 172) quando indica que “a reportagem tem uma estrutura de 

crise-resolução: a manchete e muito do corpo da reportagem apresentam a crise, enquanto o 

pequeno parágrafo final apresenta a resolução”, evidenciando que o texto jornalístico é listado 

como bastante completo em termos de estilo, porque se alicerça no modo retórico, capaz de 

fornecer informações.  

Em relação às enunciações, identificamos que o conteúdo noticioso que compõe a 

amostra não tem autoria definida, portanto, parte da redação do jornal. Quanto ao modo 

discursivo, as manchetes #01, #04, #06, #08, #10 e #12 não chegam sequer ao posto de orações, 

por isso, não sendo possível identificar a finalidade discursiva. Já nas manchetes #02, #03, #05, 

#07, #09, #11, #13, #14, #15, #16, #17, #18, #19 e #20 partem da finalidade informativa, 

explicando os fatos de forma objetiva.  

. Quanto ao conteúdo das chamadas, verificamos que partem sempre de temas como 

violência, celebridades e cidades. O marcador analítico Dia Internacional da Mulher é 

encontrado somente nas manchetes #06 e #17, embora todo material tenha sido extraído de 

edições do jornal desta data em diferentes anos. O único dispositivo envolvido no processo é o 

jornal impresso. 

Em seguida, partimos para a análise da produção discursiva da intertextualidade 

manifesta, que diz respeito à forma como os textos se relacionam com outros discursos, 

contextos e situações que resultem na imbricação do texto, na prática discursiva e prática social. 

Segundo Fairclough (2016) a diferença entre a intertextualidade manifesta e a 

interdiscursividade (intertextualidade constitutiva) está na adoção de elementos e textos de 
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forma aberta, por manterem com a matriz textual uma relação horizontal, a partir de menções 

dialógicas; ou vertical, mediante crenças e conceitos relacionados ao assunto.  

A representação discursiva constitui-se como primeira instância de análise das vozes 

presentes e ausentes nos textos, que podem ser expressas de maneira direta ou indireta, 

referindo-se ao modo de construção do discurso. Na amostra composta por vinte manchetes, 

apenas duas, #14 e 19, trazem o uso misto de vozes diretas e indiretas abordando a fala da 

mulher retratada no quadro "Garota da Capa" e a do jornal de forma conjunta; enquanto 18 

delas apresentam apenas vozes indiretas, representadas unicamente pela voz oficial do veículo.  

Essa categoria reflete questões de representação e expressão, pois possibilita a 

ampliação ou negação de participação e voz das mulheres nas narrativas que são construídas 

acerca de suas vivências no conteúdo noticioso do jornal. Há o predomínio da voz indireta que 

fala por e sobre a mulher, embora também sejam encontrados dois exemplos onde à fala dessas 

mulheres é enquadrada de acordo com os interesses do veículo.  

Prosseguindo com a análise, nos detemos na categoria pressuposição, definida por 

Fairclough (2001, p. 155) como aquelas que “são tomadas pelo(a) produtor(a) do texto como já 

estabelecidas ou dadas [...] e há várias pistas formais na organização de superfície do texto para 

mostrar isso. [...] pressuposições que são dadas e tomadas como tácitas pelos produtores do 

texto”. O autor aborda duas formas distintas de pressuposição, as sinceras e as manipulativas. 

Na primeira, há a identificação nítida de pressuposições que se ligam a fatos já comprovados 

como verídicos; a segunda, denota a intenção de manipulação por não conter nenhuma 

comprovação ou base confiável, indicando a tentativa de direcionar o leitor para um fim 

específico. Trata-se de um aspecto complexo e conflitante da análise, pois não é possível 

identificar os objetivos do veículo por estes não estarem totalmente explícitos. Identificamos 

na amostra apenas uma manchete com uso de pressuposição: a #03 que afirma que nas compras, 

o sexo masculino não tem vez, porém, a ausência de retranca e subtítulo não possibilitam a 

definição do tipo de pressuposição.  

O metadiscurso e a ironia são os últimos pontos de análise deste tópico. Segundo 

Fairclough (2016) o metadiscurso é uma forma diferenciada de intertextualidade manifesta que 

se dá no próprio texto, porque implica na aproximação e distanciamento do conteúdo de forma 

concomitante e a ironia refere-se ao ato de dizer uma coisa e significar outra. Na análise, não 

foi encontrado metadiscurso, enquanto a ironia se faz presente nas manchetes #07 e #16. Na 

primeira, o jornal se vale da expressão “Cadê a Barriguinha” para mostrar que a mulher 

retratada no “Garota da Capa” havia feito um procedimento cirúrgico para eliminar a gordura 

da região abdominal. Já na segunda, o veículo usa a expressão “presente especial para o 
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maridão” para se referir a um ensaio sensual realizado pela modelo para presentear o seu 

cônjuge.  

 

Distribuição e cadeias intertextuais  

 

 Fairclough (2016) expressa que esta perspectiva demonstra que os textos mudam 

radicalmente, conforme sua rede de distribuição e cadeias intertextuais. Com base no exposto 

em vários tópicos dessa dissertação, a partir das entrevistas com os editores do GJC, tem-se que 

o próprio conteúdo do Jornal Daqui se constitui como uma readaptação do conteúdo do Jornal 

O Popular.  

A respeito da intertextualidade é possível obter duas percepções: apesar de apresentar 

conteúdo readaptado, pode-se concluir que o Jornal Daqui influencia outros meios de 

propagação de informação uma vez que é o jornal mais lido no Estado de Goiás; e como visto 

nas entrevistas, a maioria dos leitores dão primazia as ações promocionais e conteúdos 

informacionais do periódico. No que diz respeito ao objetivo deste constructo, identificamos 

que a maior parte dos consumidores acredita que o Jornal Daqui colabora com a igualdade de 

gênero e promove cidadania e valorização para as mulheres.    

 

Consumo e coerência 

 

 Nesta categoria, retomamos os conceitos expostos no item 2.1 desta dissertação, onde 

pontuamos através da Pesquisa Brasileira de Mídia (2016) algumas especificidades da mídia 

impressa. Neste estudo, um em cada três entrevistados disse ler jornal. A maioria prefere 

consultar a versão impressa, entre segunda e sexta-feira. O tempo médio de leitura é de uma 

hora e dez minutos por dia. Invariavelmente, esses dados não refletem particularidades da mídia 

impressa popular, cujo modo de consumo se diferencia daquele que é praticado pelos jornais 

de referência.  

Com efeito, analisamos a forma de consumo do Jornal Daqui e identificamos que as 

manchetes são redigidas de forma objetiva e concisa e expostas de forma coerente e 

compreensível. Segundo as entrevistas com editores, essa construção textual é efetuada desta 

maneira para contemplar o público do Jornal Daqui, visto pelo editor do periódico como um 

grupo que não possuía hábitos anteriores de leitura de jornal e precisam de informações rápidas 

e concisas por causa do baixo nível instrucional.  
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 A partir de dados do IVC já mencionados no tópico anterior verificamos a média diária 

de consumo em torno de 134 mil exemplares. Considerando que o jornal é publicado seis vezes 

por semana, de segunda a sábado (edição de fim de semana), é possível identificar uma 

circulação mensal de mais três milhões de exemplares por mês.  

Apesar da grande circulação do Jornal Daqui ele não fideliza seus leitores por sua 

credibilidade, mas sim pelas promoções e preço acessível. No que toca a coerência, conforme 

explica Fairclough (2016), o que se analisa é a grau de compreensibilidade do texto escrito, 

sendo importante fazer a reflexão de acordo com o grupo de pessoas que consumiu o jornal. 

Todos os 20 títulos das capas apresentam informações claras e precisas, demandando pouco 

esforço interpretativo, isso com o objetivo de ser entendido por toda e qualquer categoria de 

público consumidor. Os próprios leitores reconhecem que o veículo constitui-se por uma 

readequação ou resumo do Jornal O Popular. 

 

6.3.3. Prática social  

 

Os elementos apresentados a seguir, podem ser considerados como uma “orientação 

aproximada” da análise de prática social, com base em Fairclough (2016). Em matriz social 

do discurso, intenta-se “especificar as relações e as estruturas sociais e hegemônicas que 

constituem a matriz dessa instância particular da prática social e discursiva”, delimitando a 

forma como se apresenta e que efeitos causa. Já em ordens do discurso, o objetivo é “mostrar 

o relacionamento da instância da prática social e discursiva com as ordens do discurso que ela 

delineia”, além dos “efeitos de reprodução e transformação das ordens do discurso para as quais 

contribui” (FAIRCHLOUGH, 2016, p. 303). 

 A revisitação dos capítulos teóricos dessa dissertação mostra que na sociedade atual, o 

jornal se porta como a base para o discurso social: a sociedade pauta a construção do jornal e o 

jornal produz e reproduz modos de identificação e vida. Além disso, o jornal impresso fomenta 

retroalimentação midiática ilimitada, porque se configura como o meio balizador de todas as 

outras mídias. As capas dos jornais impressos, dotadas de poder simbólico, funcionam como 

um dispositivo de visibilidade representações sociais vigentes.  

Desde o surgimento do penny press, o precursor da mídia impressa popular, a notícia 

foi passou a ser convertida em produto, adquirindo a capacidade de penetração em todas as 

esferas, ampliando os públicos consumidores e expressando as diferenças e condições de renda. 

A incorporação do sensacionalismo marca o surgimento de uma nova linguagem que evoca o 

inusitado, o desproporcional e bizarro para o apelo das emoções e dos sentidos.   
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Nesse cenário, o Jornal Daqui torna-se o veículo de mídia impressa mais vendido no 

Estado de Goiás, por isso, atua na construção de representações sociais para os quais se 

direciona de forma estratégica: com baixo custo de produção, pois reaproveita o conteúdo de O 

Popular para atingir as diferentes populações com distintas faixas de renda mediante o 

investimento em ações promocionais e apelo ao sensacional, sobretudo, com a exploração do 

corpo feminino, publicado diariamente em lugar de destaque na capa do veículo.   

Diante do cenário político e econômico vigente no país, após sucessivos escândalos e 

crises políticas derivados de corrupção, importantes direitos sociais como os trabalhistas e 

previdenciários foram sendo suprimidos ou estão sendo ameaçados. Neste ínterim, o Jornal 

Daqui, parece desconsiderar os compromissos da imprensa com a cidadania. 

A intrincada exposição das mulheres a partir desse veículo, a cidadania parece ser um 

ideal ainda muito distante, sobretudo, pela reiteração na produção e reprodução de 

representações sociais que promovem maior conscientização sobre o contexto de gênero e 

alocam as mulheres em condições de inferioridade e submissão. Resta, para elas, a ascensão 

social pelas vias da célebre-cidadania, mas para isso o feminino precisa tornar seu corpo dócil.   

Enquanto isso se avultam índices alarmantes de velhos problemas: violência doméstica, 

descriminação sexual do trabalho, estupros, feminicídios e opressões por gênero. Identificadas 

como práticas sociais que ensejam a desigualdade social, essas ocorrências ainda são tratadas 

de forma superficial e sensacional neste veículo.  Opera-se então o controle pela ideologia, e 

sobretudo, pela organização informacional, pelos papeis sociais, impostos, atribuídos e 

assimilados, numa retroalimentação midiática da desigualdade de gênero, nutrida por formas 

históricas programadas para efetivar individualidades, desejo, e ainda, estipular o que é 

masculino e o que é feminino. 

 

 

Matriz Social do Discurso e Ordens do Discurso 

 

Conforme ensina Fairclough (2016) a análise da matriz social do discurso tem como 

objetivo esboçar as relações e estruturas sociais, possibilitando a compreensão das formas em 

que essas relações se apresentam no âmbito social, incluindo aspectos, características e 

resultados dessa exposição. Há uma padronização quanto aos temas abordados nas manchetes 

do Jornal Daqui: cidades, polícia e celebridades configuram-se como o tripé essencial do 

conteúdo noticioso do veículo.  
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Citando as concepções de ideologia de Althusser (1971), Fairclough (2016) cria novas 

bases teóricas a partir de três asserções sobre ideologia:  

 

Primeiro, a asserção de que ela tem existência material nas práticas das 

instituições, que abre caminho para investigar as práticas discursivas como 

formas materiais de ideologia. Segundo, a asserção de que a ideologia 

‘interpela os sujeitos’, que conduz a concepção de que um dos mais 

significativos ‘efeitos ideológicos’ que os linguistas ignoram no discurso 

(segundo ALTHUSSER, 1971, p. 161, nº 16) é a constituição dos sujeitos. 

Terceiro, a asserção de que os ‘aparelhos ideológicos de estado’ (instituições 

tais como a educação ou a mídia) são locais  e marcos delimitadores na luta 

de classe, que apontam para a luta no discurso e subjacente a ele como foco 

para uma análise de discurso orientada ideologicamente. (FAIRCLOUGH, 

2016, p. 121 e 122) 

 

 

Fairclough (2016, p. 122) também aponta dissonâncias no trabalho de Althusser (1961) 

quando se refere a questões não resolvidas no campo da dominação. Assim, estabelece seu 

entendimento acerca das ideologias como “significações/construções da realidade (o mundo 

físico, as relações sociais, as identidades sociais, que são construídas em várias dimensões das 

formas/sentidos das práticas discursivas que contribuem para a produção, a reprodução ou a 

transformação das relações de dominação”. Com isso, faz-se necessário pontuar todos os 

elementos que estão presentes na análise em relação as noções de ideologia e dominação: a 

mídia e o jornalismo impresso popular, enquanto produtores do discurso; as mulheres, como 

personagens principais; a igualdade de gênero e a cidadania, como ideais a serem alcançados; 

a violência, cidades e celebridades, como temas recorrentes; e por fim, os editores, as mulheres 

retratadas, os leitores do veículo, bem como a população, enquanto vozes presentes ou ausentes 

nos textos.  

 Importa nesta categoria, “encontrar uma explicação satisfatória da dialética de estruturas 

e eventos” (FAIRCLOUGH, 2016, p. 123), por isso, nos detemos a analisar a forma como o 

jornal se estrutura como base para o discurso social, estabelecendo representações que ditam 

modos de vida baseados nas ideologias com os quais se mantém afinado. O objeto de análise, 

o Jornal Daqui, longe de ser somente um jornal popular, é também um modo de vida e aspiração 

para os públicos com os quais se relaciona. Há neste ponto o predomínio da lógica capitalista, 

que visa o lucro a partir da seleção informativa e representacional que alimenta a indústria 

cultura, mas com isso, persiste numa lógica de inobservância as questões de classe, gênero e 

raça que se interseccionam em múltiplas opressões às mulheres.  



115 
   

 

 Ante o exposto, verificamos que os elementos constituintes da matriz social do discurso 

do Jornal Daqui, desconsidera a importância da igualdade de gênero e da cidadania para as 

mulheres, historicamente excluídas ou segregadas da participação cidadã. A ordem do discurso, 

elaborada por Fairlough (2016), colabora com a identificação das tendências do jornal quanto 

ao modo de operação e sustentação dessas representações sociais que reiteram padrões de 

opressão e desigualdade. Além disso, há uma total invisibilização das mulheres, sobretudo, das 

mulheres negras, que não ocupam nem mesmo os espaços que do jornal que alocam as mulheres 

brancas em contextos de inferioridade.  

 Identificamos que dos títulos da capa do Jornal Daqui é possível extrair tendências na 

prática social, quais sejam: 1) a mídia, agindo como indústria cultural, no sentido de sair do 

papel informativo para o comercial; 2) as mulheres retratadas de forma vulgarizante; 3) os 

corpos das mulheres são tratados como objetos e com o objetivo mercadológico. A atuação 

jornalística do jornal é voltada para o âmbito claramente mercadológico, isso porque propicia 

maior retorno econômico para todo o conglomerado do GJC.  De forma contrária, não há 

nenhum texto que apresente uma ideia ou tendência voltada a informação de direitos às 

mulheres ou questionam de forma mais objetiva as concepções do senso comum degradantes 

ao gênero feminino. Consequentemente, percebe-se um desequilíbrio quanto às vozes dos 

sujeitos. 

 O último procedimento da Análise Crítica de Discurso (ACD) tem como norte a 

realização de descrições, comparações a reflexão dos três prismas de análise do objeto, são eles, 

“Texto”, “Prática Discursiva” e “Prática Social”, isto com o escopo de se avaliar os resultados 

do objeto investigado. Dos resultados obtidos e apresentados nos tópicos antecedentes 

deste capítulo, conclui-se que o corpus da pesquisa se mostrou como eficaz na compreensão da 

questão problema da pesquisa, identificando representação social das mulheres na mídia 

impressa goiana, isto é, respondendo quem são e como são as mulheres representadas no 

discurso do veículo e como essas representações influenciam o meio social, como sendo a de 

mulheres objetos, mulheres vulgares, mulheres que são apenas um corpo.  

Ficou evidente que mesmo durante o Dia Internacional das Mulheres, data simbólica e 

que poderia ser usada como meio propulsor de conscientização contra a desigualdade de gênero, 

o jornal de maior circulação do estado de Goiás teve uma postura voltada para o mercado e 

audiência em detrimento da emancipação social quanto a retratação igualitária dos gêneros.  

Na linguagem do jornal, resta nítido que no Dia Internacional das Mulheres, tudo que 

elas precisam é de serviços gratuitos, brindes e permanência em espaços privados e restritivos.  

Foi feita a análise da retratação do gênero feminino dos dias das mulheres durante oito anos 
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com o objetivo de demonstrar a constância neste tipo de postura do jornal, isto é, que não se 

tratou de uma abordagem episódica. 

 Com a análise textual foi extrair a compreensão de que a grande maioria dos títulos que 

versavam a respeito das mulheres sequer a colocavam como um sujeito verbal. O preço 

acessível do jornal, o formato tabloide que facilita a leitura rápida, a construção textual de fácil 

compreensão, as promoções realizadas, a forma a qual o jornal é oferecido, a quantidade de 

pessoas que o consomem, e até mesmo o posicionamento editorial do Jornal Daqui, 

demonstram claramente que a diretriz do jornal é voltada para o consumo de uma parcela 

populacional das faixas de renda menos privilegiadas, que compõem a maior parcela da 

sociedade. Diante de uma sociedade com déficits alarmantes em educação, o jornal reitera um 

status quo, de desvalorização e opressão às mulheres, não promovendo nenhum tipo de 

capacitação ou conscientização acerca da necessidade de promoção da igualdade e da cidadania 

como formas emancipatórias para garantir justiça social.  
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MULHER OBJETO, MULHER VULGAR E MULHER CORPO: REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS QUE NÃO NOS REPRESENTAM 

 

 Esta pesquisa se consolidou a partir do objetivo de identificar as representações sociais 

acerca do gênero feminino no Jornal Daqui, mediante a articulação dos conceitos de 

comunicação, representação social, cidadania, estudos de gênero e as análises do material 

coletado sob a perspectiva da ADC desenvolvida por Fairclough (2016), que prevê o estudo do 

texto, prática discursiva e prática social para a obtenção de respostas sobre as estruturas que 

moldam e restringem as relações sociais, identidades e instituições que lhe são adjacentes. 

Nesse cenário, buscamos construir um corpus de pesquisa que contemplasse a mulher como 

principal assunto. Para isso, adotamos o Dia Internacional da Mulher como marco temporal, 

por toda a sua historicidade e significado, que representam a luta das mulheres pela igualdade 

de igualdade de gênero. 

 As análises evidenciam que o Jornal Daqui não se enquadra apenas como um jornal 

popular, mas sobretudo, como um jornal sensacionalista, cuja produção se volta ao espetáculo 

de modo exagerado a fim de angariar maior audiência perante seus públicos. Além disso, foi 

possível compreender que desde o seu surgimento em 2007, o veículo registrou um aumento 

significativo de sua comercialização, consolidando-se como o jornal impresso com maior 

número de circulações pagas em todo o país. Porém, toda a sua expressividade não foi suficiente 

para fazê-lo repensar a forma de produzir, reproduzir e legitimar representações sociais que 

ainda implicam na desvalorização do gênero feminino, propagado no veículo como frágil, 

incapaz e inferior.  

Retomando-se a questão problema que norteou este trabalho, compreendemos que a 

representação social da mulher no Jornal Daqui é a da mulher branca, magra, 

heterossexual, célebre e sexualizada. Além disso, o resultado da análise demonstrou a 

existência de algumas noções que congregam a mulher em três aspectos: mulher objeto, 

mulher vulgar e mulher corpo.  

Com efeito, a mulher objeto retratada nas capas do veículo, ao lado de uma ação 

promocional que garante a obtenção de utensílios domésticos, parece preconizar uma compra 

simbólica de objetos não explicitados. Mais do que informações, o leitor pode levar para o seu 

espaço privado a mulher como símbolo do desejo masculino e toda a ideia de servidão e 

submissão atribuída a ela ao longo de séculos de vigência da desigualdade de gênero, sustentada 

por uma ideia de diferenças inatas ou ainda pela desconsideração da abrangência do que é ser 

mulher, que neste jornal precisa estar sempre sensual e pronta para servir aos homens.  



118 
   

 

 A mulher objeto está no quadro “Garota da Capa”, mas também está na ação 

promocional do veículo, responsável pela distribuição de utensílios domésticos. Em ambos os 

aspectos, ela permanece sempre à disposição para servir aos homens. Essa representação 

construída pelo veículo sustenta a lógica da desigualdade de gênero e retira a autonomia do 

feminino. Não há nenhuma consideração pelas narrativas, histórias ou vivências dessas 

mulheres, pois há sempre alguém que diz ou decide por cada uma delas, retirando-lhes o 

protagonismo e a chance de emancipação. 

Neste sentido, a promoção “Juntou, Trocou” opera em duplo sentido: para as leitoras, 

vende um ideal a ser seguido, perseguido e conquistado a todo custo, ao mesmo tempo em que 

determina a continuidade dessas mesmas mulheres no status quo, no ambiente doméstico, 

privado, onde podem assim, agir em favor da lógica de dominação.  

Contraditoriamente, o discurso do jornal diz que as mulheres podem, no sentido de 

possibilidade remota, estarem onde elas quiserem, até mesmo como destaque da capa de um 

veículo midiático, mas também diz que elas devem permanecer servindo através do trabalho 

doméstico, da desvalorização e da concentração de esforços em apenas subsistir.  

A mulher vulgar é a mulher que destoa dos ideais de castidade, pureza e ingenuidade 

e todas as forças simbólicas que a delimitam ao ambiente privado e doméstico. No entanto, o 

rompimento com esses valores, nem sempre lhe garante a superação das desigualdades, pois 

estar na capa do veículo, o espaço mais importante da visibilidade de um jornal pode não ser 

emancipatório quando este veículo subverte a lógica e a utiliza como uma isca por audiência.  

Nas entrevistas, fica nítido que as mulheres retratadas pelo veículo desconhecem o que 

suas aparições significam e o que produzem no meio social em matéria de representações 

sociais. Sem dúvida, elas não são culpadas por este desconhecimento, pois são vítimas da ação 

inadequada e desenfreada do veículo na busca de audiência através da exploração do feminino. 

Neste contexto, o Jornal Daqui persiste na inobservância de seu poder de conscientizar o meio 

social acerca da necessidade de erradicação da desigualdade de gênero e efetivação da cidadania 

plena às mulheres, porque continua a operar movimentos de segregação e opressão ao feminino.  

Por fim, emerge a mulher corpo, um sistema dócil, treinado, preparado pelos padrões 

sociais que estipulam como as mulheres devem proceder em todas as esferas da vida. O controle 

dos corpos é também o controle da vida dessas mulheres. É a determinação que mostra onde 

elas devem ir, o que devem comer, o que devem pensar, com quem pode se relacionar, 

fundamentando identidades sociais com base nos papéis que se espera dessas mulheres: 

maternidade, feminilidade, sensibilidade, docilidade.  
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O corpo é o centro da atenção do jornal quando se refere as mulheres, e curiosamente, 

é onde se impera a noção do poder masculino e de todas as imposições que lhe advém. Essa 

categoria é ainda mais perversa porque as análises deixam nítido que as mulheres negras, 

gordas, homossexuais ou transexuais não ocupam nem mesmo o espaço que o veículo se 

apropria de imagens do gênero feminino para atrair audiência, um espaço inferiorizado e 

opressivo.  

Neste ponto, faz-se necessário retomar o pensamento de Butler (2003) quando explica 

que todos aqueles que não se encaixam nos padrões hegemônicos seriam os donos de corpos 

abjetos, ou seja, destituídos de humanidade, conceito absolutamente pertinente para explicar o 

tipo de opressão que se instaura a partir do momento em que o Jornal Daqui deixa evidente o 

seu posicionamento acerca do que é ser mulher, excluindo a pluralidade e a multiplicidade de 

vivências femininas de suas páginas.  

No veículo, as mulheres estão na condição de subcidadania, ou seja, abaixo da 

cidadania. O preço a se pagar para ascender esse status é o próprio corpo feminino: ele é a 

moeda de troca por um pouco de visibilidade, assim, há também no veículo a sustentação da 

célebre-cidadania.  

No discurso do Jornal Daqui, os ideais de mudança, os engajamentos e toda intenção 

de erradicação da desigualdade de gênero e emancipação feminina se esvai, diante das 

representações do corpo dócil e regulado, que se transforma em objeto e objetivo de poder, 

conforme Foucault (2013). Nas manchetes do veículo, há sempre a intenção de tornar os corpos 

femininos mais eficazes aos anseios masculinos, por isso, as dietas, os exercícios, as coerções 

e todas as formas possíveis de doutrinação da existência feminina são propagadas como um 

modo único de felicidade e êxito enquanto mulher.  

No Jornal Daqui, as mulheres não possuem igualdade, cidadania ou valor, pois é apenas 

um objeto, um corpo, um aspecto vulgar. O veículo colabora para que o gênero feminino 

permaneça sem o acesso à cidadania plena. Verificamos que no decorrer da história há uma 

relação entre gênero, poder e dominação que precisa ser estudada, analisada, revelada, reescrita, 

pois a história tradicional antropocêntrica e universalizante criou o mito do sexo frágil, da 

impotência feminina e da sua dependência do masculino. 

Ainda somos perseguidas, silenciadas, violentadas, assassinadas, oprimidas e 

subjugadas, mas estamos sempre lutando, ocupando nossos espaços, conquistando nossos 

direitos e nos opondo a todos os tipos de desigualdades que ainda tentam destituir as nossas 

dignidades. Em um país com déficits tão alarmantes em direitos básicos, cabe ao jornalismo 

popular, e em especial, aos jornais sensacionalistas, repensarem suas atuações e seus modos de 
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produção jornalística, pois nós mulheres, múltiplas, plurais e protagonistas não nos 

enquadramos nestas representações e queremos que nossas vozes, narrativas e existências sejam 

contempladas.  
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APÊNDICE A 

Capas do Jornal Daqui no Dia Internacional das Mulheres, entre 2011 a 2018 

 

Capa - Jornal Daqui: 08/03/2011 - Ano 3 - Nº 1066 / Fonte: Jornal Daqui 
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Capa - Jornal Daqui: 08/03/2012 - Ano 4 - Nº 1380 / Fonte: Jornal Daqui 
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Capa - Jornal Daqui: 08/03/2013 - Ano 6 - Nº 1693 / Fonte: Jornal Daqui 
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Capa - Jornal Daqui: 08 e 09/03/2014 - Ano 6 - Nº 2006 / Fonte: Jornal Daqui 
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Capa - Jornal Daqui: 07 e 08/03/2015 - Ano 7 - Nº 2318 / Fonte: Jornal Daqui 
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Capa - Jornal Daqui: 08/03/2016 - Ano 8 - Nº 2632 / Fonte: Jornal Daqui 
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Capa - Jornal Daqui: 08/03/2017 - Ano 9 - Nº 2945 / Fonte: Jornal Daqui 
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Capa - Jornal Daqui: 08/03/2017 - Ano 10 - Nº 3258 / Fonte: Jornal Daqui 
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APÊNDICE B 

 

Catalogação das manchetes sobre o gênero feminino do Jornal Daqui no Dia 

Internacional das Mulheres, entre 2011 a 2018 

 

Tabela 04– Texto #01 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

                                                           
13 NA consiste em “Não se aplica”, termo usado para asseverar que não há a informação para o campo, a fim de 

evitar que fique vago.  

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #1 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2011 Autor: 

NA13 

Ano: 3 Edição: 

1066 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título: Luísa Mel 

Subtítulo: Ex-apresentadora vai fazer uma ponta na novela ‘Araguaia’ 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:  Trata-se de uma chamada do quadro “Garota 

da Capa”, diagramada na parte central superior da página, ao lado do logotipo do jornal e 

do box da promoção ‘Juntou, Trocou’, cuja edição destina-se a troca de selos por um jogo 

de panelas com tampas de vidro. Abaixo, há outras chamadas relacionadas à violência, 

esportes, carnaval e cidades. O título foi disposto em fonte vermelha e caixa alta, enquanto 

o subtítulo aparece logo abaixo, em fonte preta, caixa baixa.  

Descrição da imagem da capa: A fotografia retrata Luisa Mel com enquadramento em 

plano americano e tom de sensualidade. Seus braços estão recostados em uma superfície 

de madeira que aparenta ser a cabeceira de uma cama. Ela está seminua, vestida com uma 

calça branca de tecido acetinado e cobre os seios e a barriga com um travesseiro, enquanto 

suas costas permanecem a mostra. A face tem uma expressão grave, olhar direto para a 

câmera, lábios semicerrados e é contornada pelos cabelos lisos, loiros e soltos.  

 

O que ou quem apareceu na imagem: Luisa Mel 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 05– Texto #02 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #02 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2011 Autor: 

NA 

Ano: 3 Edição: 

1066 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título:  Homem mata mulher e estupra cunhada 

Subtítulo:  Mulher foi morta asfixiada na cama, enquanto dormia, na 

chácara em que moravam em Hidrolândia. Não contente, marido 

procurou cunhada, a estuprou e a convidou para fugir com ele. 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:  A chamada foi diagramada na parte central da 

página, abaixo do logotipo do jornal, do quadro "Garota da Capa" e da promoção "Juntou, 

Trocou" e acima de outras manchetes relacionadas ao carnaval, violência e cidades. O 

título foi alocado em fonte branca e caixa alta em um box com fundo vermelho, enquanto 

o subtítulo, permanece em fonte preta e caixa baixa, sobreposto em um fundo branco. 

Descrição da imagem da capa: NA 

O que ou quem apareceu na imagem: NA 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 06– Texto #03 

 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #03 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2011 Autor: 

NA 

Ano: 3 Edição: 

1066 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título: Nas compras, sexo masculino não tem vez 

Subtítulo: NA 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:  A chamada foi diagramada na parte inferior 

esquerda da página. Em seu lado direito, consta uma chamada sobre carnaval; e acima, há 

outra sobre violência. O título foi disposto em fonte preta, caixa alta, dentro de um box 

com fundo rosa e bordas amarelas.  

Descrição da imagem da capa: NA 

O que ou quem apareceu na imagem: NA 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 07– Texto #04 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #04 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2012 Autor: 

NA 

Ano: 4 Edição: 

1380 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título:  Andressa Urach  

Subtítulo: Dançarina do cantor Latino usa shortinho curto ao fazer fotos 

para campanha de uma marca de jeans. Além do belo corpo, ela exibiu 

tatuagem grandona na barriga. 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: Trata-se de uma chamada do quadro “Garota da 

Capa”, diagramada na parte central superior da página, ao lado do logotipo do jornal e do 

box da promoção “Juntou, Trocou”, cuja edição prevê a troca dos selos por um conjunto 

de pratos para massas. Abaixo, há outras chamadas relacionadas à violência, esportes, dia 

da mulher e cidades.  O título foi alocado ao lado da foto que ilustra a referida chamada, 

em fonte rosa, caixa alta, sendo precedido pelo subtítulo em fonte preta e caixa baixa. 

Descrição da imagem da capa:  A fotografia retrata Andressa Urach em plano americano 

e tom de sensualidade. A parte superior de seu corpo está despida, enquanto a parte 

inferior está vestida com uma bermuda, deixando uma parcela de suas pernas a mostra. 

As suas mãos estão justapostas e recostadas sobre a bochecha esquerda, enquanto os 

braços e cotovelos são utilizados para encobrir as aréolas de seus seios.  A face tem uma 

expressão grave, olhar direto para a câmera, lábios fechados e cobertos de batom rosa e é 

contornada pelos cabelos lisos e soltos, cuja raiz está com a cor preta e as pontas estão 

tingidas de loiro. 

O que ou quem apareceu na imagem: Andressa Urach 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 08– Texto #05 

 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #05 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2011 Autor: 

NA 

Ano: 4 Edição: 

1380 

CAPA 

CHAMADA Retranca: Pedido de Socorro 

Título:   Mãe pede ajuda para tirar filho do mundo das drogas 

Subtítulo:  Ajudante de serviços gerais, Nelza Rodrigues já gastou mais 

de R$ 20 mil em um ano para tirar Luiz Fernando Rodrigues da cadeia. 

Ele começaria hoje um tratamento numa clínica de reabilitação, mas 

voltou a ser preso, ontem, ao furtar um celular em ônibus coletivo. 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: A chamada foi diagramada na parte central da 

página, abaixo do quadro “Garota da Capa”; acima de outras chamadas sobre violência, 

esportes e cidades; e ao lado esquerdo de uma chamada acerca do dia da mulher. A 

retranca foi alocada com fonte vermelha, caixa alta, dentro de um quadro preto, enquanto 

o título e o subtítulo estão em fonte preta, respectivamente em caixa alta e baixa, dentro 

de um quadro branco.  

Descrição da imagem da capa: NA 

O que ou quem apareceu na imagem: NA 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 



146 
   

 

Tabela 09 – Texto #06 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #06 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2012 Autor: 

NA 

Ano: 4 Edição: 

1380  

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título: Dia da Mulher 

Subtítulo: Saiba onde tem atividades de graça para elas 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:  A chamada foi diagramada na parte central 

direita da página; ao lado esquerdo de uma manchete sobre violência; acima de chamadas 

acerca da greve de professores, cidades e esportes e abaixo do box com a ação 

promocional “Juntou, Trocou”, cuja edição prevê a troca dos selos por um conjunto de 

pratos para massas. O título foi alocado em fonte branca e caixa alta, dentro de um box 

rosa escuro, enquanto o subtítulo está disposto em fonte preta, caixa baixa, dentro de um 

box com fundo rosa claro.  

Descrição da imagem da capa: NA 

O que ou quem apareceu na imagem: NA 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 10 – Texto #07 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #7 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2013 Autor: 

NA 

Ano: 6 Edição: 

1693 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título: Cadê a barriguinha?  

Subtítulo:   Núbia Oliver provoca polêmica ao mostrar barriga em foto. 

Ela fez plástica no local, mas disse que não pretende emagrecer mais. 

Sua intenção é ter saúde. 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:   Trata-se de uma chamada do quadro ‘Garota 

da Capa’, diagramada na parte central superior da página, ao lado do logotipo do jornal e 

do box da promoção ‘Juntou, Trocou’, cuja edição prevê a troca dos selos por um jogo de 

pratos multiuso. Abaixo, há outras chamadas relacionadas à violência, esportes, dia da 

mulher e cidades.  O título foi alocado ao lado da foto que ilustra a referida chamada, em 

fonte rosa, caixa alta, sendo precedido pelo subtítulo em fonte preta e caixa baixa. 

Descrição da imagem da capa: A fotografia retrata Núbia Oliver com enquadramento 

em plano americano em tom de sensualidade, vestida com trajes sumários que deixam sua 

barriga e pernas a mostra. O braço esquerdo está levantado e contorna seu rosto, enquanto 

a mão direita está recostada em sua cintura.  A face tem uma expressão grave, olhar direto 

para a câmera, lábios levemente abertos e cobertos de batom rosa e é contornada pelos 

cabelos lisos e soltos, cuja raiz está com a cor preta e as pontas estão tingidas de loiro.  

O que ou quem apareceu na imagem: Núbia Oliver 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 11 – Texto #08 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #8 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2013 Autor: 

NA 

Ano: 6 Edição: 

1693 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título: Descoberta macabra 

Subtítulo:  Filha procura pelo pai durante quase 5 anos e descobre que 

ele morreu e o corpo foi doado sem autorização para servir de estudo em 

faculdade. 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: A chamada foi diagramada na parte central 

direita da página; acima de manchetes sobre violência, dia da mulher e cidades; e abaixo 

do logotipo do jornal, quadro "Garota da Capa" e box com a ação promocional “Juntou, 

Trocou”, cuja edição prevê a troca dos selos por um conjunto de pratos multiuso. O título 

foi alocado em fonte branca e caixa alta, dentro de um box roxo, enquanto o subtítulo está 

disposto em fonte preta e caixa baixa, dentro de um box com fundo branco. 

Descrição da imagem da capa: NA 

O que ou quem apareceu na imagem: NA 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 12 – Texto #09 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #9 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2013 Autor: 

NA 

Ano: 6 Edição: 

1693 

CAPA 

CHAMADA Retranca: Dia da Mulher 

Título:  Izabella Maia é a gerente do Serra Dourada 

Subtítulo: Ela é quem manda no Estádio Serra Dourada  

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: A chamada foi diagramada na parte inferior 

esquerda da página; acima de manchetes sobre esportes e cidades; abaixo de chamada 

sobre cidades; e ao lado esquerdo de uma manchete sobre violência. A retranca foi alocada 

em fonte rosa escuro e caixa alta, dentro de uma caixa rosa clara, o título sobrepõe a foto 

em um box rosa, com fonte preta e caixa baixa e o subtítulo está disposto em fonte branca 

e caixa alta, dentro de um box rosa escuro. 

Descrição da imagem da capa: Na fotografia, Izabella Maia aparece em plano americano 

na arquibancada do Estádio Serra Dourada, trajando blusa preta com alças largas e saia 

longa e florida. Carrega um relógio em um dos braços, enquanto suas mãos estão 

recostadas em sua cintura. A expressão facial é sorridente e alegre, contornada pelos 

cabelos lisos e soltos, cuja raiz está com a cor preta e as pontas estão tingidas de loiro. 

O que ou quem apareceu na imagem: Izabella Maia e o Estádio Serra Dourada 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 13 – Texto #10 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #10 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08 e 09 de 

Março de 2014 

Autor: 

NA 

Ano: 6 Edição: 

2006 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título: Maldade na Web 

Subtítulo:  Rayanne Morais virou alvo de piadas na internet depois de 

cometer um erro de Português. A noiva do cantor Latino postou uma 

mensagem no Instagram chamando os fãs para malhar. 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:  Trata-se de uma chamada do quadro ‘Garota 

da Capa’, diagramada na parte central superior da página, ao lado do logotipo do jornal e 

do box da promoção ‘Juntou, Trocou’, cuja edição prevê a troca dos selos por um conjunto 

de peças em vidro para lanche: jarra, potes, copos e taças. Abaixo, há outras chamadas 

relacionadas à violência, esportes, dia da mulher e cidades. O título foi alocado ao lado da 

foto que ilustra a referida chamada, em fonte branca e caixa alta, dentro de um box rosa 

escuro, sendo precedido pelo subtítulo em fonte preta e caixa baixa. 

Descrição da imagem da capa: A fotografia retrata Rayanne Morais com enquadramento 

em plano americano em tom de sensualidade, vestida com trajes sumários, deixando sua 

barriga e pernas a mostra. O braço esquerdo está levantado e contorna o box rosa onde 

está alocado o título. A mão direita está recostada em sua região pélvica, abaixando sua 

roupa íntima. A face mantém tom grave, olhar direto para a câmera, lábios fechados e 

cobertos de batom rosa, expressão despojada e contornada pelos cabelos ondulados, cuja 

raiz está com a cor preta e as pontas estão tingidas de loiro.  

O que ou quem apareceu na imagem:  Rayanne Morais 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 14 – Texto #11 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #11 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08 e 09 de 

Março de 2014 

Autor: 

NA 

Ano: 6 Edição: 

2006 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título:  Modelo baleada não tem lesões neurológicas 

Subtítulo:  NA 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:   A chamada foi diagramada na parte inferior 

direita da página, abaixo de manchetes sobre violência e cidades. O título foi alocado em 

fonte preta e caixa alta, dentro de um box amarelo. 

Descrição da imagem da capa: NA 

O que ou quem apareceu na imagem: NA 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 15 – Texto #12 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #12 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 07 e 08 de 

Março de 2015 

Autor: 

NA 

Ano: 7 Edição: 

2318 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título: Cada vez melhor 

Subtítulo: A atriz Leandra Leal diz que era horrível na adolescência, 

mas hoje se sente muito melhor com o seu corpo. Aos 32 anos, ela nem 

vê mais problemas em tirar a roupa para fazer fotos, pois está cada vez 

melhor. 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: Trata-se de uma chamada do quadro ‘Garota da 

Capa’, diagramada na parte central superior da página, ao lado do logotipo do jornal e do 

box da promoção ‘Juntou, Trocou’, cuja edição prevê a troca dos selos por um quinteto 

de vasilhas para saladas. Abaixo, há outras chamadas relacionadas à violência, esportes, 

ações promocionais do jornal e cidades. O título foi alocado ao lado da foto que ilustra a 

referida chamada, em fonte vermelha e caixa alta, enquanto o subtítulo está em fonte preta 

e caixa baixa. 

Descrição da imagem na capa: A fotografia retrata Leandra Leal com enquadramento 

em plano americano em tom de sensualidade, vestida com um maiô, deixando suas pernas 

a mostra. Sua mão esquerda está recostada em seu quadril, enquanto a mão direita está 

posicionada na cintura. Usa brincos e pulseiras. A face mantém tom grave, olhar direto 

para a câmera, lábios fechados e cobertos de batom rosa, expressão severa e contornada 

pelos cabelos lisos, soltos e loiros. 

O que ou quem apareceu na imagem: Leandra Leal 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 16 – Texto #13 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #13 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 07 e 08 de 

Março de 2015 

Autor: 

NA 

Ano: 7 Edição: 

2318 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título:  Veja o que ocorre com quem participa do Sábado Premiado 

Subtítulo:  Maria Aparecida e Maria Auxiliadora mostram as motos que 

ganharam no sorteio 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:   A chamada foi diagramada na parte inferior 

esquerda da página; abaixo de uma chamada sobre violência e ao lado esquerdo de 

manchetes sobre ações promocionais do jornal, esportes e cidades. O título está alocado 

em fonte preta, caixa alta, dentro de um box branco com bordas azuis, enquanto o subtítulo 

aparece disposto abaixo da foto que ilustra a chamada, em fonte branca e caixa baixa, 

dento de um box azul. 

Descrição da imagem da capa: Na fotografia, Maria Aparecida e Maria Auxiliadora 

estão recebendo a moto obtida pela participação na ação promocional do jornal. O cenário 

é o estacionamento do GJC, cujo prédio está ao fundo da imagem. Uma das mulheres está 

sentada na moto de frente, com as pernas abertas, trajando vestido, expressão sorridente, 

usa óculos e tem os cabelos vermelhos e curtos. A outra está sentada de lado, trajando 

blusa floral e calça preta, expressão de surpresa, usa aliança e tem os cabelos pretos e 

curtos.  

O que ou quem apareceu na imagem: Maria Aparecida e Maria Auxiliadora, Motos, 

Estacionamento do GJC, Prédio do GJC. 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 17 – Texto #14 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #14 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2016 Autor: 

NA 

Ano: 8 Edição: 

2632 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título: Malhação para liberar energia 

Subtítulo: Luiza Possi não precisa, mas tem malhado forte todos os dias. 

Dona de um corpo sequinho, a cantora usa exercícios para liberar 

energia. “Se não fizer isso, eu enlouqueço as pessoas à minha volta”, 

explica.  

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:  Trata-se de uma chamada do quadro ‘Garota 

da Capa’, diagramada na parte central superior da página, ao lado do logotipo do jornal e 

do box da promoção ‘Juntou, Trocou’, cuja edição prevê a troca dos selos por um conjunto 

com nove xícaras de chá e uma tigela. Abaixo, há outras chamadas relacionadas à 

violência, esportes e cidades. O título foi alocado ao lado da foto que ilustra a referida 

chamada, em fonte laranja e caixa alta, enquanto o subtítulo está em fonte preta e caixa 

baixa. 

Descrição da imagem da capa: A fotografia retrata Luiza Possi com enquadramento em 

plano americano e tom de sensualidade, vestida com trajes sumários, deixando parte de 

sua barriga, glúteos e pernas a mostra, enquanto exibe patins nos pés. Sua mão direta está 

recostada em seu quadril, enquanto a mão esquerda está posicionada na perna. A face 

mantém tom grave, olhar direto para a câmera, lábios semicerrados e cobertos de batom 

rosa, expressão severa e contornada pelos cabelos lisos, soltos e loiros. 

O que ou quem apareceu na imagem: Luiza Posse 

VOZES 

Diretas Indiretas 

Luiza Posse NA 
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Tabela 18 – Texto #15 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #15 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2016 Autor: 

NA 

Ano: 8 Edição: 

2632 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título:  Mulheres pegam no pesado no lugar de homens 

Subtítulo: NA 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: A chamada foi diagramada na parte central 

esquerda da página; abaixo do logotipo do jornal; acima de chamada de emprego e ao lado 

esquerdo de manchete sobre cidades. O título foi alocado em fonte preta, caixa baixa, 

dentro de um box azul claro. 

Descrição da imagem da capa: NA 

O que ou quem apareceu na imagem: NA 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 19 – Texto #16 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #16 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2017 Autor: 

NA 

Ano: 9 Edição: 

2945 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título:  Gabi dá presente especial ao maridão 

Subtítulo:  Um dos principais nomes da luta livre mundial, a paranaense 

Gabi Gastrovinci homenageou o amado com um ensaio sensual sobre 

motos, uma das paixões de Thomas, que é 22 anos mais velho do que 

ela. 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: Trata-se de uma chamada do quadro ‘Garota da 

Capa’, diagramada na parte central superior da página, ao lado do logotipo do jornal e do 

box da promoção ‘Juntou, Trocou’, cuja edição prevê a troca dos selos por um conjunto 

com seis bandejas de inox. Abaixo, há outras chamadas relacionadas à violência, esportes, 

dia da mulher e cidades. O título foi alocado ao lado da foto que ilustra a referida chamada, 

em fonte laranja e caixa alta, enquanto o subtítulo está em fonte preta e caixa baixa. 

Descrição da imagem da capa: A fotografia retrata Gabi Gastrovinci com 

enquadramento em plano americano e tom de sensualidade, vestida com trajes sumários, 

enquanto se despe de uma calça, deixando a mostra sua barriga e glúteos. A face está 

inclinada para cima, expressão grave, olhar direto para a câmera, lábios fechados e 

cobertos de batom rosa, expressão severa e contornada pelos cabelos pretos e trançados. 

O que ou quem apareceu na imagem:  Gabi Gastrovinci 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 20 – Texto #17 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #17 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2017 Autor: 

NA 

Ano: 9 Edição: 

2945 

CAPA 

CHAMADA Retranca:  Dia da Mulher 

Título:  Parabéns! E aproveite atividades grátis hoje 

Subtítulo: Diversos serviços são oferecidos para elas em vários pontos 

da cidade. 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:    A chamada foi diagramada na parte central da 

página; abaixo do logotipo do jornal e quadro "Garota da Capa"; e acima de manchetes 

sobre cidades. A retranca foi alocada em fonte preta, caixa alta, em box com fundo branco, 

o título está com fonte branca, caixa alta, em box com fundo roxo, e o subtítulo está em 

fonte preta e caixa baixa, disposto em um box com fundo branco e borda roxa. 

Descrição da imagem da capa: NA 

O que ou quem apareceu na imagem: NA 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 21 – Texto #18 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #18 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2017 Autor: 

NA 

Ano: 9 Edição: 

2945 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título:  Recuperação da princesa de óculos surpreende equipe médica 

Subtítulo: NA 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: A chamada foi diagramada na parte central 

direita da página; acima de manchetes sobre transportes e cidades; abaixo do box com a 

ação promocional “Juntou, Trocou”, cuja edição prevê a troca dos selos por um conjunto 

de travessas de inox; e ao lado de chamada sobre o dia da mulher. O título foi alocado em 

fonte preta, caixa baixa, dentro de uma caixa com fundo branco e margens verdes. 

Descrição da imagem da capa: NA 

O que ou quem apareceu na imagem: NA 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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Tabela 22 – Texto #19 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #19 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2018 Autor: 

NA 

Ano: 

10 

Edição: 

3258 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título:  Ex-BBB tira roupa só para mulheres 

Subtítulo:   Natalia Casassola realiza ensaio para projeto que valoriza 

questões feministas e impede que homens vejam as fotos. "Só elas terão 

acesso a essa conta com as imagens", explica a modelo. 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais:  Trata-se de uma chamada do quadro ‘Garota 

da Capa’, diagramada na parte central superior da página, ao lado do logotipo do jornal e 

do box da promoção ‘Juntou, Trocou’, cuja edição prevê a troca dos selos por um quarteto 

de vasilhas para armazenar saladas. Abaixo, há outras chamadas relacionadas à violência, 

esportes e cidades. O título foi alocado ao lado da foto que ilustra a referida chamada, em 

fonte preta e caixa alta, enquanto o subtítulo mantém a mesma cor, mas com caixa baixa. 

Descrição da imagem da capa: A fotografia retrata Natalia Casassola com 

enquadramento em plano americano e tom de sensualidade, vestida com bermuda e 

camisa aberta, que deixam a mostra seu sutiã e a sua barriga. Os braços estão alongados, 

enquanto as mãos unem-se no topo da cabeça. A face está inclinada para baixo, olhos 

fechados, lábios cerrados e cobertos de batom rosa, expressão severa e contornada pelos 

cabelos lisos, soltos e loiros.  

O que ou quem apareceu na imagem: Natália Casassola  

VOZES 

Diretas Indiretas 

Natália Casassola  NA 
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Tabela 23 – Texto #20 

 

 

Fonte: Catalogação dos dados realizada pela autora da pesquisa. 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

CÓD: #20 Veículo: Jornal 

Daqui 

Data: 08-03-2018 Autor: 

NA 

Ano: 

10 

Edição: 

3258 

CAPA 

CHAMADA Retranca: NA 

Título: Mulher mata marido que chegou ‘alterado’ 

Subtítulo: NA 

IMAGEM DA CAPA 

Diagramação/Aspectos gráfico-visuais: A chamada foi diagramada na parte inferior 

direita da página; abaixo de manchetes sobre cidades e violência. O título foi alocado em 

fonte preta e caixa baixa. 

Descrição da imagem da capa: NA 

O que ou quem apareceu na imagem: NA 

VOZES 

Diretas Indiretas 

NA NA 
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APÊNDICE C 

Entrevistas com Editores dos Jornais Impressos do Grupo Jaime Câmara:  

Jornal Daqui e Jornal O Popular  

 

Entrevista 1: Luciano Martins (L.M.) - Editor do Jornal Daqui  

 

1 - Quais são os critérios de noticiabilidade adotados pelo Jornal Daqui?  

 

L.M. - Os critérios assim de uma forma geral “é o que é notícia”, é o que a gente acha ser de 

interesse do nosso público leitor. Tudo que é de interesse dele a gente interpreta como uma 

notícia, claro que em virtude das características do veículo, a gente tem alguns parâmetros, eu 

não sei se você vai me perguntar lá na frente, mas a gente, nas pesquisas que a gente fez antes 

de lançar o jornal, a gente focou num público, e baseado no que esse público queria a gente 

montou um produto que é o Jornal Daqui, então a gente tem um noticiário muito forte de 

cidades, que “é as notícias locais”, do bairro onde a pessoa mora; a gente tem um noticiário 

muito forte em serviços, que a gente acha que tudo aquilo que a gente pode contribuir para 

ajudar a vida do nosso leitor, a gente está divulgando, está publicando, a gente tem também um 

noticiário muito forte na área de esportes; e noticiário na área policial. Então claro que alguma 

coisa de política também entra, mas tem menos destaque do que vai ter, por exemplo, no outro 

jornal, que é o Jornal O Popular, “um jornal que a gente chama de público diferenciado”, que 

é outra meta a ser atingida. Então o “Daqui” é isso, essas áreas de “notícia” local, esporte, 

polícia, entretenimento e serviços são os pontos que a gente procura dar mais ênfase, então tudo 

que aparece de notícia nesse assunto, é notícia para ser divulgada ao nosso público.  

 

2 - Quais são os públicos-alvo do jornal? 

 

L.M. - A gente fez o seguinte, nós criamos o jornal para um público que não lia jornal na grande 

Goiânia. Nós notamos assim, que o Jornal Daqui, desde quando ele começou a circular, nós 

atingimos uma média, média não, chegamos a atingir mais de 200 mil exemplares por dia, hoje 

nossa tiragem está na faixa de 140 mil exemplares, e nós não tiramos leitores do Jornal O 
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Popular, por exemplo, o que a gente chama de canibalismo no caso dos dois aís, isso não 

aconteceu, ou seja, nós conseguimos conquistar esse público, esse tanto de leitor, sem tirar leitor 

do Jornal O Popular. Significa que a gente conseguiu pegar gente que não lia jornal antes, 

justamente por uma série de motivos, que eles alegaram que não liam jornais: a questão do 

preço, a questão do conteúdo, achavam o conteúdo muito denso, textos grandes, notícias difíceis 

de se entender, não tinha tempo para ler jornal.  Então nós fizemos um jornal com preço baixo, 

um jornal compacto, formato tabloide que a leitura é rápida. Ele lê o jornal em pouco tempo e 

fica com a sensação de investiu bem o seu dinheiro, pois pagou pouco e consegui ler tudo, ao 

contrário de outros jornais, que ele paga às vezes mais e não consegue ler tudo, por uma série 

de razões, e a gente procura fazer um jornal de textos curtos e bem objetivos, para facilitar a 

leitura, então esse é o público que a gente conseguiu atingir, e o nosso alvo era esse mesmo. 

 

3 - Vocês possuem algum estudo de público para saber a quantidade de homens ou 

mulheres leitores? E a faixa etária?  

 

L.M. - Sim, a gente já fez algumas pesquisas, a gente tem um mecanismo de pesquisa assim, 

muito rápido e prático, que de 60 a 90 dias, a gente acaba juntando todos os nossos leitores, no 

momento da troca dos brindes, então ali, você tem um terreno fértil para você fazer todo tipo 

de pesquisa, e sempre que a gente faz pesquisa, a gente já fez outras também fora desse 

ambiente, mas sempre que a gente faz pesquisa a proporção entre homens e mulheres é muito 

equilibrada, é muito 50% - 50%, às vezes um pouquinho mais especificamente, na troca dá um 

pouquinho mais de mulheres, mas a gente sabe que é bem equilibrado. 

Quanto à faixa etária, é um público assim, um público que geralmente lê jornal mesmo, na faixa 

assim, acima de 25, 30 anos, sem limite de idade.  

 

4 - Como é construída a linguagem desse jornal? Você a considera abrangente ou limitada 

aos públicos-alvo?  

 

L.M. - Não, a gente, a linguagem... Ela é abrangente no sentido de que ela é uma linguagem 

que qualquer um pode ler, então, a partir do momento que você faz um texto curto, e mais 
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objetivo, com uma linguagem mais simples, você pega aquela pessoa que às vezes não tem 

tanta informação, tanta instrução escolar, mas não impede também, que uma pessoa com curso 

superior, ou pós, consiga também ler esse jornal, aí a questão é mais de público, porque às 

vezes, a pessoa que, vamos dizer assim, tem menos instrução, ela demanda um tipo de 

informação que não é tão complexa, quanto uma pessoa que por exemplo, é um executivo, que 

precisa de mais informações, a respeito de determinados assuntos.  

Então, por exemplo, uma pessoa que lê o Jornal Daqui está apta a conversar sobre qualquer 

assunto com outras pessoas, que ela vai estar sabendo que o jornal leva essa informação pra ela, 

agora um executivo, que precisa de informações sobre bolsas de valores, precisa saber o que 

está acontecendo por trás do mercado, aí ele precisa de uma informação maior, de um texto 

mais complexo, ai ele teria que buscar uma informação, no caso nosso, no Jornal O Popular, 

para que ele tenha as informações mais detalhadas, maiores, mas assim, o texto em si, atingimos 

todos os públicos. 

 

5 - Pode ocorrer de ambos os Jornais do Grupo Jaime Câmara, quais sejam o Jornal O 

Popular e o Jornal Daqui, publicarem as mesmas notícias? Se sim, há algum tipo de 

readequação de linguagem para a publicação nos diferentes veículos, ou, as produções são 

independentes? 

 

L.M. - O Jornal Daqui ele tem uma característica, que a gente já falou um pouquinho, por ele 

ter um custo muito baixo, o preço dele de capa ser muito baixo, ele tem um custo também muito 

baixo, senão a gente não consegue, e por conta disso, a gente trabalha, as duas redações no 

mesmo local, o Jornal O Popular e o Jornal Daqui funcionam na mesma redação, e todo jornal 

popular, como é o “Daqui”, em qualquer capital do país que a gente for, nós vamos encontrar 

um jornal com esse perfil, e sempre com a característica de ter um jornal que o grande 

publicitário, que o mercado, chamam de “Quality Paper”, que é o jornal âncora, no nosso caso, 

o Jornal O Popular, então por conta disso, o Jornal Daqui compartilha conteúdo com o Jornal 

O Popular, justamente para ter um custo menor.  

Então muitas vezes, eu diria até que a maioria das vezes o que nós publicamos são conteúdos 

produzidos pelo Jornal O Popular, então nós reeditamos esse conteúdo, para dar a ele, uma 

cara, um formato, para o nosso público, ou seja, uma matéria que no O Popular tem lá, duas 
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páginas de um mesmo assunto, mesmo tema, que tenha grandes infográficos, que tenha análise 

de terceiros, entrevista pingue-pongue, tudo acerca de um mesmo tema, no “Daqui” ele sai uma 

matéria menor, já utilizando esse conteúdo da pessoa que fez análise, do pingue-pongue, da 

matéria principal, a gente junta tudo e faz um resumo, e já entrega para o nosso público, já 

vamos dizer assim, mastigado, de uma forma mais simples, mais rápida, que é o que eu volto a 

dizer: ele não tem aquela profundidade que o O Popular tem, mas ele tendo aquela leitura ali, 

ele sabe o que está acontecendo. 

 

6 - De que forma a mulher é representada pelo Jornal Daqui?  

 

L.M. - Você fala nas notícias?  

 

Sim. De que forma a mulher é representada socialmente no Jornal Daqui?  

 

L.M. - Olha, a gente, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas a gente procura um tratamento 

igualitário, nós não temos uma diferenciação, ‘ah, porque esse assunto é relativo a mulher ou 

esse assunto é relativo a homem, a gente vai fazer diferenciação”. Não! O que é notícia, a gente 

procura focar. Nosso primeiro critério é saber o que é notícia. Se for notícia, se for de interesse 

do nosso público, a gente vai divulgar, independente se seja homem ou mulher, claro que todas 

as. Não vou dizer minorias, mas assim, o que se chama de minorias, a gente tem, vou dizer um 

carinho, mas a gente olha com um olhar diferente, porque muitas vezes a gente acaba 

carregando uma série de circunstâncias, a gente acaba às vezes, dando um olhar diferente, e não 

é esse o nosso objetivo, a gente quer tratar todo mundo igual em tudo, então eu não vejo assim, 

uma forma diferenciada, pelo menos na questão da notícia, porque é homem ou porque é mulher 

não.  

Claro que a gente procura assim, principalmente quando se fala na semana da mulher, no dia 

da mulher ou no mês da mulher, tem mais informações porque acontece como a gente disse, a 

gente procura dar muita informação sobre serviços, então na semana da mulher, existem várias 

ações que oferecem atividades para as mulheres, e nesse caso sim, a gente dá um tratamento, 

um carinho mais especial em virtude disso, mas não tem aquela coisa assim, ‘ah, porque é 
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mulher ou porque é homem a gente vai fazer assim ou assado”, o que importa é o fato, é a 

notícia, que é o mais importante.  

 

Os dois jornais impressos do Grupo Jaime Câmara, quais sejam o Jornal O Popular e o 

Jornal Daqui, possuem diferentes vertentes, sendo o primeiro um jornal de referência e o 

outro popular e nisto resulta uma diferenciação entre os públicos-alvo de ambos. Essa 

diferenciação é utilizada nas abordagens de assuntos referentes ao gênero feminino? 

Como a mulher é representada no Jornal Daqui?   

 

L.M. - Não, não. Agora eu entendi o que você quer dizer. Não. Nesse caso, não, porque ai cai 

não na questão por ser mulher, mas cai naquela questão que acabei de dizer, do Jornal O 

Popular ter mais espaço, por ter um público diferente, ele investe mais em determinados 

assuntos, e consegue nesse caso... Por exemplo, no “Daqui”, nós não temos uma parte muito 

forte de notícias de economia, então quando se fala de mulher empreendedora, o O Popular tem 

um espaço maior para isso, não que seja para a mulher empreendedora, mas para o 

empreendedor de forma geral, igual. No “Daqui”, o que acontece é que a gente não vai fazer 

uma matéria sobre empreendedorismo, a gente vai fazer uma matéria, por exemplo, de emprego, 

por exemplo, onde é que tem vaga de emprego, se vai surgir uma oportunidade de emprego 

para esse trabalhador.  

Como o “Daqui” é um pouco mais forte no noticiário policial e hoje a gente sabe que 

infelizmente as mulheres são ainda são mais vítimas da violência, mais do que os homens até, 

e o “Daqui” ele tem mais essa pegada policial, às vezes assim, neste aspecto, nós damos mais 

notícias, contra a mulher no aspecto assim que eu digo, violência contra mulher, do que O 

Popular, mas não que é contra a mulher, mas que é o perfil do jornal, ter notícias policiais, então 

se você for comparar assim secamente, você vai ver que no O Popular, tem mais matérias sobre 

empreendedorismo, no “Daqui” tem mais matérias sobre polícia, lógico que se tem mais matéria 

relacionada a mulher na polícia, e no O Popular vai ter mais mulher relacionada ao 

empreendedorismo, porque são matérias que vão estar mais presentes em um do que no outro, 

mas não nessa divisão assim de homem e mulher, mas sim porque é o perfil do jornal mesmo.  

Outra coisa por exemplo, a gente poderia dizer, “ah, o ‘Daqui’ dá mais notícias de interesse 

feminino porque ele dá muita notícia de celebridades, de televisão, porque é uma coisa assim, 
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que já não cabe mais, todo mundo gosta dessas mesmas coisas, e não faz sentido isso, então, se 

alguém ver por esse lado, a gente vai estar dando mais notícias para o público feminino, nesses 

aspectos, que o O Popular já não dá tanta atenção, para esse noticiário, mas não tem nada assim 

“ah, isso aqui é de mulher, isso aqui é de homem”. A gente tem por exemplo, nas pesquisas que 

a gente faz para o jornal, tanto antes de começar o jornal, quanto depois, por exemplo, a receita. 

A gente publica todo dia uma receita. Teoricamente a gente imagina que isso é feito para 

mulher, aquela visão antiga que a mulher é aquela que cozinha e tal, que já mudou e tudo, então 

nas pesquisas que a gente faz, é impressionante que tanto homens quanto mulheres, a aprovação 

dos dois lados é o mesmo, é impressionante, é bem bacana isso! Então isso mostra que está cada 

vez mais todo mundo junto.  

 

7 - As mulheres são representadas de forma vulgar no Jornal Daqui? 

 

L.M. - Não. Às vezes possa se ter uma falsa impressão de que acontece isso porque a gente 

coloca diariamente a “Garota da Capa”, mas ali o principal critério para a gente colocá-la ali, a 

primeira coisa, é que tem que ser famosas. Por que isso? Porque as pessoas que saem ali, aquilo 

ali é o trabalho delas, então nós não estamos pegando, por exemplo, uma pessoa que trabalha 

numa outra área, e estamos usando o corpo dela, para por ali, para vender jornal, não!  

Ali a gente só coloca notícia de pessoas famosas, seja modelo, atriz, ou seja, pessoas que 

trabalham naquela área, e que aquilo ali para ela, é uma divulgação do trabalho dela, e sempre 

que a gente está publicando isso, tem sempre uma notícia para justificar aquela foto, então é 

alguém que fez um ensaio, dentro do trabalho dela fez um ensaio, é alguém que  resolveu mudar 

um vestuário, que está usando uma roupa diferente, é alguém que fez uma dieta, uma 

reeducação alimentar, ou fez alguma coisa de exercício para mudar o corpo e tal, então assim, 

então tudo isso justifica esse uso da foto, e também a gente nota, que no nosso público, há o 

interesse de outras mulheres, em ver aquelas mulheres, principalmente na questão “ah, o que 

ela está fazendo para ter uma vida saudável melhor” “o que ela está fazendo para ter um visual 

melhor”, o que tem de dica nisto tudo, sabe? Então assim, a gente procura ser muito correto 

nesse aspecto, mesmo porque, para não vulgarizar nem tratar a mulher como objeto.  
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8 - As mulheres são representadas de forma empreendedora, sofisticada ou empoderada 

no Jornal Daqui?  

 

L.M. - Esse termo “empoderamento” eu acho que ficou assim, ficou muito assim “da moda e 

tal”, mas a gente procura, igual eu disse, sempre que a gente pode, dar uma ênfase dentro do 

que a gente pretende atender nosso público, a gente dá ênfase em coisas positivas, é nosso 

objetivo, então as mulheres sim, sempre que gente pode ter alguma coisa que valorize a mulher, 

que fala das coisas que as mulheres têm feito, e tudo, e principalmente na área de serviços, que 

a gente procura dar muito, o serviço para o nosso público, então ou seja, a gente procura levar 

para as mulheres que leem o nosso jornal, alguma coisa que elas possam utilizar no dia a dia. 

Como a gente procura focar em coisas muito simples, como por exemplo, é atividade, cursos 

para melhorar o relacionamento familiar, o relacionamento no trabalho, atividades de saúde, 

então sempre que tem alguma coisa que a gente possa dar não só para as mulheres, mas para 

outros tipos de classes que a gente consiga ter essa separação, a gente faz isso, 

 

9 - Na sua opinião, as notícias veiculadas no Jornal Daqui sobre mulheres e suas temáticas 

colaboram para a reflexão/viabilização da cidadania deste gênero? 

 

L.M. - Sim, colaboram porque, não sei se eu disse isso no início, mas uma das funções nossas 

é tentar com o jornal, fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, então a gente procura 

levar notícias e informações que a pessoa possa ler, e a partir daí dizer, “pô, isso aqui vai me 

ajudar nisso”, seja a conseguir um emprego, seja a fazer uma coisa legal em casa, seja para 

educar o filho, seja para o pai saber que tem uma atividade que ele possa levar o filho para ver, 

então assim, a gente procura fazer sempre isso, e no caso da mulher, a gente procura sempre 

que é possível dar uma informação que vai colaborar, que vai ajudar, que vai ajudá-la a se 

empoderar, a ter seus direitos, a reconhecer seus direitos, a gente procura fazer isso também.  

 

 

10 - O Jornal Daqui colabora com a igualdade de gênero? 
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L.M. - Sim. A gente procura sempre isso. Nessas pesquisas que a gente faz a gente vê, que tem 

coisas que os homens gostam mais, tem coisas que mulheres gostam mais, tem coisas que 

adolescentes gostam mais e tal, crianças, então assim, a gente faz um jornal com muitas coisas, 

que por exemplo, teoricamente se a gente for separar assim por sexo, que homem não gostaria, 

que mulher não gostaria, e que criança não gostaria, ou por faixa etária, então a gente procura 

atender todos esses públicos, e muita coisa no jornal que é muito específico assim, a grosso 

modo, para mulher, e a gente procura estar sempre enfatizando isso.  

 

11 - Pesquisadora – Quem trabalha na produção/redação do Jornal? Homens e mulheres? 

Em qual proporção? 

 

L.M. - Assim, na verdade não tem essa preocupação, porque assim, primeiro porque tem que 

ser jornalista, já é um critério, e a mulher está ocupando seu espaço em todos os lugares, então 

naturalmente você vai ter, se montar uma equipe, mesmo que você feche os olhos para escolher 

entre homens e mulheres, se você for pegar só por competência, só por qualidade profissional, 

você vai ter homens e mulheres na mesma proporção praticamente. No “Daqui” nós somos seis 

jornalistas. Tem eu como editor, um subeditor, um repórter homem, então nós temos três 

homens e três mulheres. Já tivemos, quando a gente tinha diagramadores separados do O 

Popular, curiosamente, era um homem e uma mulher também, então a proporção continuava a 

mesma. Então assim, hoje em dia, é muito difícil você montar uma equipe e pensar assim “ah, 

vou querer tantos homens e tantas mulheres, então na hora que chegar na cota de homens eu 

vou ter que”, não! Naturalmente vai surgindo meio que meio a meio essas coisas.  

 

12 – Vocês recebem mensagens de leitores do sexo feminino? De que tipo? Elogios, 

solicitações? Críticas? 

 

L.M. - A gente recebe muito elogio, muita crítica, muita sugestão de pauta. A demanda já é 

mais ou menos assim, a gente recebe uma demanda grande de homens e mulheres, os homens 

mais focados para determinado assunto e as mulheres para outros. Então por exemplo, a gente 
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recebe muita demanda de mulheres que pedem cobertura, cobertura não, acompanhamento de 

problemas no bairro, mulheres que ligam e dizem “ah, aqui no meu bairro está sem energia 

elétrica, acabou a energia”, ou então, “ah, aqui no meu bairro a praça tal não tem lugar, questão 

de creche”, sabe? Então assim, a gente recebe muita demanda disso. E a gente recebe também, 

ai eu já acho que é meio a meio também, mas eu noto que às vezes as mulheres parecem que 

são mais interessadas, elas cobram muito da gente com relação as nossas promoções, os nossos 

brindes, elas sugerem “olha, vocês estão dando muita coisa assim e assim para casa, o ideal era 

isso, ou aquilo, tal a gente nota isso”, tem muito também, sugestão de assuntos ligados a 

entretenimento, sabe, “ah, vai ter uma peça teatral”, coisa nesse sentido, ou então, “na escola 

da minha filha vai ter um evento, divulgar isso, divulgar aquilo”, “vai ter uma semana, sei lá, 

de leitura, ou então uma semana de apresentação, uma semana de ciências”, então a gente recebe 

muito isso, então elas estão sempre participando conosco.  

Os homens eles ligam muito para falar de futebol, essas coisas, assim, ou reclamar de um 

resultado que não saiu, porque infelizmente, a gente tem um limite de horário, que a gente faz 

duas edições, então deu às 11 (onze) horas da noite, nós temos que fechar o jornal, e depois a 

gente reabre para fazer uma segunda edição, então tem muito jogo que acontece depois desse 

horário, termina depois desse horário, ai uma parte do jornal, uma pequena parte sai sem esse 

resultado, e a parte da segunda edição sai com resultado, então às vezes a pessoa compra um 

jornal ou no interior, um num lugar mais distante na capital, e ai não tem o resultado do jogo, e 

liga para reclamar, ai esse tipo de reclamação é quase que só masculina. Eles falam questão de 

loteria, a gente publica diariamente a dica de loteria, as informações e tal, quase só homens 

ligam, embora a gente tenha todo dia a noite uma senhora que liga para pegar o resultado da 

loteria, o jornal publica no dia seguinte, mas ela não espera, ela liga a noite para perguntar.  

 

13 - Com relação ao destaque na capa? Como é feita a escolha? Vocês recebem solicitações 

de participações na capa do jornal? Acha que essa é uma forma de valorização da mulher?  

 

L.M. - O noticiário da capa é o que é feito de mais importante no jornal no dia, é o que a gente 

procura priorizar na capa, ai mais uma vez, o único critério é o que é notícia, o que é que vai 

chamar a atenção do leitor, então não tem outro critério a não ser esse, se a gente acha que 

aquela notícia é importante, que vai despertar a atenção do leitor, vai servir para ele de alguma 

forma, a gente chama na capa. Nós não recebemos solicitações de participações na capa, eles 
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ligam e falam “ô pessoal, eu queria ver isso” mas não na capa. Ás vezes é muito raro, as pessoas 

ligam e falam, “ah, vocês deram uma notícia, sei lá, construíram, estavam com um problema na 

praça tal, agora solucionaram e eu quero ver uma chamada na capa disso”, como uma forma de 

pressão, mas não é uma demanda legítima, as pessoas ligam sugerindo muita pauta, muita 

matéria, mas sem essa preocupação de “ah, vocês podiam pôr na capa”, não! Estando no jornal 

é suficiente.  

Quanto a foto da mulher na capa, é uma forma de valorizá-la sim, pois como eu te disse, a gente 

não coloca qualquer mulher, tem que ser uma pessoa famosa, porque a famosa, a gente entende 

que ela trabalha nessa área de mostrar o corpo, de interpretar com o corpo, e ela, eu vou dizer 

assim, que ela, como é que eu diria? O corpo faz parte do trabalho dela... Ela não se sentiria 

ofendida de ter o seu corpo divulgado no jornal, é isso que a gente tem que deixar claro também, 

porque o objetivo é aquela foto ali, por mais que as pessoas achem que ela não tem uma 

importância, ou que seja só uma mera atração, não! Sempre tem uma notícia por trás, tem 

sempre uma chamadinha, e lá dentro mais alguma coisa, e sempre com esse fim de tentar com 

aquela informação, ajudar as pessoas, naquilo que eu já disse, na questão, mesmo da questão 

da vida saudável, do visual, de exemplos, então a gente publica muito assim, mulheres de 50, 

55, 60 anos que estão fazendo ensaios, que estão mantendo a forma, seguindo tendências assim, 

de alimentação saudável, estão praticando exercícios e tudo, então, eu acho que por essa razão, 

eu não considero que a gente esteja usando aquilo de forma inadequada, acho que é isso!  
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Entrevista 2: Fabrício Cardoso (F.C.) - Editor do Jornal O Popular 

  

 1 - Quais são os critérios de noticiabilidade adotados pelo Jornal O Popular? 

F.C. - Bom, nós somos um jornal local, então a gente privilegia numa escala de relevância os 

assuntos que são goianos, mas isso não necessariamente implica em fechar os olhos para 

assuntos externos que estejam acontecendo, se eles são dominantes, a gente não tem nenhum 

pudor em dar uma manchete. Mas de uma maneira geral, se você dizer qual é nossa constituição 

jornalística, eu te diria que são os assuntos locais, coisas que interessam e afetam diretamente 

a vida do goiano. 

Nós temos uma cobertura muito focada em cidades e em política, então, ‘é assunto’ que afeta a 

vida das pessoas realmente. Porque as pessoas vivem na cidade, então a gente está muito atento 

as questões de trânsito; de segurança, e na área política também, quais são as alianças que estão 

acontecendo, como isso vai impactar de alguma forma a vida das pessoas, quais são as 

contradições na gestão pública. No momento em que se fala de austeridade nos gastos, porque 

que os governantes não estão economizando como deveriam, isso é o que nos norteia. Diríamos 

que essa é a chave mestre do nosso noticiário. Claro que a gente também tem entretenimento, 

esporte, mas a principal seria isso: cidades e política. 

 

2 – Quais são os públicos-alvo do jornal? 

F.C. - Nós temos com um público A B. Nós somos um “Quality Paper”, como se define, que 

dialoga com a parcela mais intelectualizada e economicamente mais privilegiada da população, 

ao contrário do ‘Daqui’ que é um jornal mais popular. É nesse seguimento que a gente se 

posiciona.   

 

3 - Vocês possuem algum estudo de público para saber a quantidade de homens ou 

mulheres leitores? E a faixa etária? 

F.C. - Mulheres são nossa maioria 55%. A faixa etária é entre... Não quero chutar, mas a pouco 

a gente teve acesso a essa pesquisa, é de 25 a 40 anos. 
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4 - Como é construída a linguagem deste jornal? Você a considera abrangente ou limitada 

aos públicos-alvo? 

F.C. - Não, ele se pretende abrangente, quando a gente elege uma manchete é ela tem um 

impacto maior na vida das pessoas, que quanto mais pessoas envolvidas com a notícia, tanto 

mais relevante ela é. É isso que nos norteia, assim, a gente não faz notícias muito, manchetes, 

digamos assim, muito setorizadas, por exemplo, “aumento do agroquímico para plantação de 

soja” porque só interessa a quem planta soja, agora se você fala que a iluminação pública está 

ruim isso afeta todos os goianienses, então essa matéria que a gente privilegia nas nossas 

decisões. 

Apesar de ser um jornal para classe A e B, ele não é um jornal assim hermético.  A gente procura 

esmiuçar os assuntos, até porque também esse é o papel, tem uma máxima no jornalismo que 

diz que quanto mais o jornalista trabalha, menos o leitor sofre. Então é isso, se o leitor tá 

sofrendo é porque a gente trabalhou pouco, nós temos que facilitar a assimilação daquele 

conteúdo que a gente tá propondo. Na verdade, quando a gente decide por uma matéria a gente 

tá propondo um debate e se você exclui a pessoa do debate a gente está de alguma forma 

negligenciando nosso trabalho. 

 

5 - Pode ocorrer de ambos os jornais do grupo Jaime Câmara, quais sejam o Jornal O 

Popular e Jornal Daqui publicarem as mesmas notícias? Se sim, se há um tipo de 

readequação de linguagem para o público, para a publicação dos diferentes veículos, ou 

as produções são independentes? 

F.C. - O “Daqui” tem uma produção muito limitada de conteúdo. Ele se servem eu diria de 90% 

de conteúdo do “O Popular” aí é uma readequação de linguagem mesmo, não que a gente de 

alguma forma interfira na notícia como um fato, mas a gente tem uma adequação para que as 

pessoas possam entender a questão do vocabulário, de ritmo de texto. Então isso sim é feito.  

Então se você pegar o “Daqui”, os 90% dos conteúdos são... O “Daqui” não tem conteúdo 

proibido, se você quiser falar de metafísica no “Daqui”, pode, desde que você esmiúce e diga 

as pessoas qual é o sentido daquilo. Então te diria que sim, há um coexistência sim, de conteúdos 

nos dois jornais, cada um usando, lançando mão, de sua linguagem. 

 

6 - De que forma a mulher é representada pelo Jornal “O Popular”?  
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F.C. - Não sei, não entendi a pergunta. A mulher, na nossa estrutura? 

 

De que forma a mulher é representada socialmente no Jornal Daqui? 

 

Editor: A gente sinceramente, pode parecer um discurso demagógico, mas a gente não faz 

distinção entre homem e mulher aqui. Quando fala assim que nós queremos dialogar com o 

goianiense, pouco importa se ele é homem ou mulher, é uma pessoa, um ser humano, que tem 

a sua capacidade intelectual, de absorver e entrar em alguns debates. Por esse aspecto, a gente 

não faz distinção, a gente oferece os assuntos achando que eles fazem sentido à homens e 

mulheres.  

Agora, claro, tem hoje uma agenda feminina muito em voga, que a gente procura estar atento, 

pois um jornal também precisa estar atento às mudanças da sociedade, quais são os novos 

fenômenos, quais são os novos padrões, assim, sociais que são aceitos, e nesses aspecto a  gente 

está muito atento, é notícia constante nossa aqui, quando uma mulher assim, por exemplo, sofre 

um assédio, e ela denuncia isso, pra nós é um conteúdo importante, porque ele sinaliza pra 

sociedade uma mudança de conteúdo, mas quando a gente faz isso, não é pensando, ‘ah eu 

quero  que as mulheres leiam e os homens não’, eu quero que a sociedade leia, leia essa matéria 

e tenha contato com ela. 

Eu te diria que não tem assim, nenhum processo especial canalizado para mulheres, agora os 

assuntos da agenda do empoderamento feminino, estão muito presentes e a gente trata eles de 

uma forma que faça sentido a todos, quando a gente decide que aquilo é um assunto, pouco 

importa se o leitor é homem ou mulher, importa que ele tenha contato com aquilo e faça sua 

reflexão. 

 

7 - As mulheres são representadas de forma vulgar no Jornal O Popular?   

 

F.C. - Não, eu acho no O Popular é até mais confortável pra gente responder, porque nós não 

temos essa exploração assim da imagem feminina como um instrumento de audiência, como o 

‘Daqui’ tem, mesmo com esses cuidados que esse jornal adota. Nós não temos isso.  
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A mulher está ali na capa por uma questão que ela fez, não porque ela é bonita, porque tem uma 

bunda, ou tem peitos, isso para nós é irrelevante, o importante é que quando uma mulher está 

lá, é porque ela esteve como qualquer pessoa, a partir das suas potencialidades para gerar uma 

notícia, tanto faz se for intelectual, esportiva ou artística, se a mulher está ali na nossa capa, não 

é a partir do seu corpo, e sim pelo que ela produz, enquanto um agente da sociedade. Então pra 

nós é mais confortável isso.  

O “Daqui” de fato tem esse flerte assim, com uma questão mais visual e sensorial da mulher, 

mas de qualquer forma, eles resguardam ainda uma retaguarda que ofereça algum conteúdo 

além do corpo da mulher, pra gente não tem isso, se uma mulher está ali, ela está não porque 

ela é mulher, mas porque ela é notícia. 

 

8 – Na sua opinião, as notícias veiculadas pelo Jornal O Popular sobre mulheres e suas 

temáticas colaboraram para a reflexão/viabilização da cidadania deste gênero?  

 

F.C. - Sim, a gente não se guia por isso, tá? Nós não somos um jornal militante, mas a partir do 

momento em que você entende isso como um fenômeno social, assim como dos gays, da 

questão da discussão de gênero, você oferece esse debate, você lança luz sobre estas questões, 

a gente acredita que está contribuindo, mas a gente não se reúne aqui e diz: ‘vamos fazer uma 

pauta que valorize a mulher’, a gente não faz isso. Até porque seria uma forma às avessas de 

preconceito, de querer proteger alguém que não precisa de proteção, e falo isso com muita 

tranquilidade, eu sou homem, sou branco, sou heterossexual, e tenho muito cuidado com meus 

discursos, estou cercado de mulheres, a Silvânia que é minha colega aqui, ela é uma mulher, e 

que divide a gestão comigo, então ela está sempre muito atenta a essas coisas, as meninas que 

nos trazem esse diapasão, esse termômetro, digamos assim, mas a gente procura ter muito tato, 

para que não pareça uma proteção, e sim, que seja uma questão realmente , um jogo assim, de 

os elementos, das variáveis que definem uma notícia, que as mulheres não deixem de ser 

comtempladas, elas naturalmente estão lá, normalmente elas estão lá, por tudo que te falei, 

porque elas, porque gerou conteúdo, e não porque elas são mulheres, mas porque, enfim, se 

posicionaram de uma forma que se transformaram em notícia.  
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9 - Quem trabalha na produção/redação do Jornal O Popular? Homens ou Mulheres? Em 

qual proporção?  

 

F.C. - Eu nunca contei, mas eu diria que é meio a meio, hoje se você olhar a nossa redação, tem 

muitas mulheres, a Silvânia por exemplo, é meu par, e nas editorias, nós temos, a editora de 

esportes é mulher, a editora de economia é mulher, em cidades a editora assistente é mulher, e 

ainda no nosso corpo de repórteres metade são mulheres, então a gente acha que, a gente crê 

que isso é um fator assim, isso só me ocorre agora porque você perguntou, porque eu não fico 

computando né, se é homem ou mulher, na verdade é uma coisa natural assim, as mulheres 

estão aqui porque conquistaram seu espaço, e não porque nós fizemos um favor de contratá-las 

né. 

 

10 - Vocês recebem mensagens de leitores do sexo feminino? De que tipo? Elogios, 

solicitações? Críticas? 

 

F.C. -  Olha eu acho que eu não saberia distinguir, entre homens e mulheres, a gente recebe 

muito retorno, isso é importante, porque mostra que a gente aborda assuntos que fazem sentido 

para as pessoas, mas eu não saberia identificar assim, de cara, homens e mulheres né. Eu diria 

que é meio a meio, sabe?  

Tem muita presença feminina nos debates e ai é de uma forma geral assim, os assuntos que a 

gente trata que não são necessariamente da agenda feminista, que a gente propõe, as mulheres 

participam bastante, tanto quanto os homens, a ponto de eu não saber quem é predominante 

assim, sabe?  

Eu te diria que é a mesma coisa. Isso pra mim é um termômetro de uma sociedade sadia, de um 

jornalismo sadio que a gente faz também, pois a partir do momento em que você propõe um 

debate sadio a todos, independentemente do gênero, isso é bacana, claro que isso não nos exime 

de tratar assuntos que estão ai, históricos, questões, conquista de espaço feminino que a gente 

tem que estar atento a essas coisas, mas isso não é necessariamente feito de uma forma política, 

e sim técnica que a gente faz aqui, e a partir do momento que você tem essa aceitação, você 

propõe o debate de uma forma homogênea, ele faz sentido pra todos, isso realmente é um 

termômetro que está sendo bem feito.  
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APÊNDICE D 

Entrevistas com Mulheres retratadas nas capas do Jornal Daqui 

 

Entrevista 1: Juliana Souza (J.S.) 

 

 

 

1) Recentemente, você foi capa do Jornal Daqui, veículo de mídia impressa com a tiragem 

mais expressiva do Estado de Goiás: 140 mil exemplares por dia. Você ficou feliz? 

 

J.S. - Bom, fiquei feliz por ser uma matéria minha, mas ao mesmo tempo um pouco chateada 

por ficarem vinculando minha imagem com a Bruna Marquezine. Porque assim, 

automaticamente as pessoas, elas começam a achar que que eu quero crescer em cima da 

imagem de alguém, entendeu, que eu quero aparecer em cima de alguém, me vinculando.  

 

E eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu? Eu acho que cada um tem seu espaço e eu não 

tenho nada a ver com a Bruna Marquezine, eu sou musa fitness, eu malho, sou do carnaval, de 

uma escola ‘de que a Bruna Marquenize não são’, então não tem como comparar. 

  

2) Você tinha ciência da publicação dessa foto? 
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J.S. - Não, não tinha. Isso aí foi um ensaio que eu fiz com Marcos Mello, que é um fotógrafo 

‘amigaço’ meu, que eu sempre faço foto com ele, mas eu não tinha ciência que tinha saído essa 

matéria não. Porque no carnaval eu sou musa da União da Ilha, uma escola de samba aqui do 

Rio de Janeiro há anos já, aí eu desfilei no carnaval, no dia seguinte saiu uma matéria minha 

falando que eu era sósia da Bruna Marquezine, que eu era muito parecida com ela, tipo assim, 

a mulher colocou um monte de coisa na matéria.  

 

Ela fez uma matéria dela com umas palavras dela que eu não tinha falado nada, entendeu? A 

única coisa que ela perguntou para mim foi: “Já te confundiram com a Bruna Marquezine?”. E 

eu respondi: “Confundiu não, mas falaram que eu sou parecida.”. Foi isso, ponto. Ela botou que 

eu era sósia, um monte de coisa. Tipo assim, eu acho que queima a minha imagem, entendeu? 

Não é por um lado assim negativo, mas parece que eu tô querendo me vangloriar em cima da 

imagem da Bruna, e não é isso. A Bruna é lindíssima, atriz e tal. Não é meu objetivo, meu foco 

não é esse.  

 

3) Você autorizou a publicação dessa foto? 

 

J.S. - Não, nem sabia.  

 

4) Quando você tirou essa foto? 

 

J.S. - Não, essa foto de coelhinha foi num ensaio que eu fiz, uns dois, três dias antes da páscoa. 

Eu fiz um ensaio sensual, mais ou menos assim, de estúdio e aproveitei e fiz um ensaio de 

coelhinha, mas nada demais. Essas fotos saíram até no Instagram, no site da Playboy. Esse 

ensaio era mais pessoal, mas acabou que foi para lá, entendeu? Foram fotos autorizadas, me 

perguntaram se podiam publicar e eu autorizei.  

  

5) Como foi a repercussão desta publicação? 

 

J.S. - Não sabia da matéria. Não tenho noção da repercussão. Nem sabia dessa matéria. Como 

já faz tempo, foi em Abril, né, e a gente tá em junho, agora não tem problema nenhum, não vou 

procurar o jornal. Já passou. Se fosse uma coisa negativa, até entraria em contato com o jornal, 
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mas não foi muito, não me atrapalhou em nada na minha vida profissional. Então, para mim, 

tranquilo.  

 

6) Quais foram os principais comentários feitos por outras mulheres sobre a sua foto na 

capa do jornal? E quais foram os comentários feitos por homens sobre a foto? 

 

J.S. - Então, nas minhas redes sociais os homens elogiam muito, né, porque homens já viu, né. 

Mas tem muita mulher hoje em dia que me segue e me elogia pelo corpo, pela determinação, 

pelo foco de estar ali, né, fazendo dieta, treino, é muita coisa, então, e todo mundo tenta entrar 

na academia, nesse meio fitness, sabe que é bem difícil continuar, então, eu tenho muito público 

feminino que elogia, que gosta, entendeu? Elogiaram as fotos, os homens mais ainda, mas tem 

muita mulher que gosta e se espelha, né, tem como uma inspiração também.  

  

7) O que mudou em sua vida após ser retratada na capa deste jornal? 

 

J.S. - Não fez essa pergunta. 

 

8) Você se considera uma celebridade?  

 

J.S. - Não fez essa pergunta. 

 

9) Na sua opinião o que é ser uma celebridade? Você acha que agora possui fãs? 

 

J.S. - Então, eu ainda não cheguei no meu objetivo, porque meu objetivo tá, não é que muito 

longe, mas ainda falta muita coisa para poder alcançar o público e tudo que eu quer alcançar. 

Que eu quero mostrar essa rotina diária de dieta, de que é possível se você quiser mudar seu 

corpo, seguir uma vida diferente, tipo assim, uma vida regrada, você consegue, tem que ter 

disciplina, essas coisas. Eu acho que eu não tenho muitos fãs. Tô bem no iniciozinho, mas eu 

tenho bastante.  

 

J.S. - E, em relação a vida de celebridade. Eu acho que é você ter sucesso em tudo você faz, né, 

é, em relação aos objetivos, assim, se eu tenho o objetivo de mostrar as pessoas o poder da 

academia, da dieta, da relação à estética toda, e eu tenho sucesso naquilo, para mim eu sou uma 

celebridade completa. Agora, a partir do momento que eu fico tentando mostrar meu trabalho 
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e tipo assim, não dá em nada, ninguém leva em nada e tipo não tem repercussão, aí para mim 

não funciona não. Para mim não funcionou no caso. Mas eu acho que estou no caminho certo e 

eu acho que está funcionando porque é muita gente, são vários seguidores diariamente, são 

muitas mensagens, meu Instagram está sempre movimentado, minhas redes sociais no 

Facebook. Eu acho que eu tô com 146 mil seguidores no Instagram e 102 mil no Facebook. 

Não é muita coisa para o que eu quero alcançar, mas já é bastante coisa. 

 

10) Fale de sua carreira como modelo... Essa foto significa um reforço ou um início de 

carreira? Pretende seguir nessa linha? O que pretende fazer para continuar como 

referência na mídia? 

 

J.S. - Então, essas fotos aí eu tirei mesmo a trabalho e divulgação, que eu tava querendo umas 

fotos novas, né, para poder fazer um ensaio novo. É, qual a outra pergunta? Foi tanta que fiquei 

confusa.  

 

Então, geralmente eu faço fotos para lojas. Hoje em dia eu tenho uma marca fitness, então eu 

faço as fotos para minha marca fitness, e tipo assim, meu foco não é muito ser modelo, porque 

ser modelo é um, mesmo sendo fotográfica, eu acho muito cansativa. Eu já fiz vários catálogos 

para várias lojas, e eu acho muito cansativo, levava o dia inteiro. E o meu foco mesmo não esse. 

O meu foco é academia, é mostrar às pessoas o modo de mudar com a vida, de melhora a saúde 

e essas coisas.  

 

Essa foto significa um reforço. Isso, quero seguir nessa linha. Meu objetivo é mostrar o corpo, 

mostrar o shape, mostrar essas coisas. Então, eu estou começando agora a virar Youtuber, vou 

começar a gravar clipes, vai ter dicas, vai ter um monte de coisa. Essa lance do Youtuber está 

muito em alta, todo mundo hoje em dia tem canal, essas coisas assim. Eu acho que vai ser uma 

coisa bem diferente, porque eu não vou fazer igual todo mundo faz, entendeu? Vai ter umas 

coisas diferentes nos vídeos que eu vou começar a fazer no começo de Agosto. 

  

11) O que você entende por “cidadania”? 

 

J.S. – (Risos) 

J.S. – O que é cidadania Aladin? 
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Comentário da pesquisadora: Neste momento, J.S. repete a pergunta, pedindo auxílio para 

uma terceira pessoa. Ao fundo, uma voz masculina discorre sobre o que entende por cidadania.  

 

Juliana volta à ligação e pergunta à pesquisadora: 

 

J.S. - Escutou o que o Aladin disse? (Risos). 

J.S. - Ser cidadão é tipo ajudar o próximo, hoje em dia é se preocupar com sua cidade, com todo 

mundo. Mas hoje em dia é cada um por si. É todo mundo pensando no próprio umbigo, né. 

Acho que é isso.  

 

12) Na sua opinião, os homens e mulheres possuem o mesmo acesso à cidadania no Brasil? 

 

J.S. - Tem. Depois perguntou ao seu assessor: “Não tem?”. Sei lá, eu não gosto muito de coisa 

machista não. Eu acho que a gente tem direito de fazer tudo. Então é todo mundo igual.  

 

13) Você se considera uma cidadã diferente daquelas que não possuem a mesma 

visibilidade midiática? 

 

J.S. -  Bom, eu acho que sim. Eu ajudo o próximo, todo mundo, independentemente de ser 

amigo, conhecido, eu sempre ajudo o próximo. 

  

14) Você acha que a representação que o jornal faz ao usar fotos como a sua em suas 

capas, contribui para o empoderamento e o viabilização da cidadania das mulheres ou é 

uma forma de objetivação do gênero feminino? 

 

Comentário da pesquisadora:  Desligou o telefone e não respondeu.  

 

15) Qual conselho você daria para outras mulheres que querem ter suas fotos publicadas 

no jornal? 

 

Comentário da pesquisadora:  Desligou o telefone e não respondeu.  

 

16) Você pode me enviar suas fotos para compor o material de pesquisa?  
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 Comentário da pesquisadora: Não foi possível solicitar a foto, pois a entrevistada já havia 

desligado a ligação.  

 

 

Observação: Após a entrevistada desligar o telefone, a pesquisadora tentou entrar em contato 

com J.S. por mais três vezes, sem obter sucesso. Foi possível inferir, que a mesma não queria 

ou não possuía condições de responder as perguntas e por isso finalizou a entrevista de forma 

abrupta.  

  

Entrevista 2: Fran Petersen / Via E-mail  

 

 

 

 

1)      Recentemente, você foi capa do Jornal Daqui, veículo de mídia impressa com a 

tiragem mais expressiva do Estado de Goiás: 140 mil exemplares por dia. Você ficou feliz? 

F.P. Sim claro, é muito importante matéria que traga retorno, que você percebe que muita gente 

leu. O Jornal Daqui sempre dá retorno, antes mesmo de meu assessor me dizer que saí lá eu já 

sei (risos). 
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2) Você tinha ciência da publicação dessa foto? 

F.P. Na verdade é um trabalho da minha assessoria, eu faço os catálogos e eles direcionam em 

qual imprensa sair. Isso deixo na mão deles e fazem muito bem o trabalho. 

 

3)  Você autorizou a publicação dessa foto? 

F.P. Claro que sim. Tudo que enviam é autorizado.  

 

4)  Quando você tirou essa foto? 

Já não me lembro mais, são muitos ensaios.  

 

5) Como foi a repercussão desta publicação? 

F.P. Muito grande, muitas pessoas me mandaram ‘direct’14. 

 

6) Quais foram os principais comentários feitos por outras mulheres sobre a sua foto na 

capa do jornal? E quais foram os comentários feitos por homens sobre a foto? 

F.P. Prefiro não comentar, quando é com carinho eu respondo, quando é nada a ver, excluo.  

 

7) O que mudou em sua vida após ser retratada na capa deste jornal? 

Como assim o que mudou na minha vida? Minha vida é a mesma de sempre(risos) 

 

8) Você se considera uma celebridade?  

F.P. Não, o que seria uma celebridade hoje em dia? Quem julga o que define esse título? A 

audiência? O trabalho que exerce? Celebridade pra mim é o Roberto Carlos que se mantém nos 

holofotes por toda uma vida.  

                                                           
14 Mensagens enviadas via Aplicativo Instagram.  
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9) Na sua opinião o que é ser uma celebridade? Você acha que agora possui fãs? 

F.P. Tenho muitos fãs, mas não porque sou celebridade, mas que gostam de mim como um 

"amigo virtual".  

 

10)  Fale de sua carreira como modelo... Essa foto significa um reforço ou um início de 

carreira? Pretende seguir nessa linha? O que pretende fazer para continuar como 

referência na mídia? 

F.P. Vou me formar em educação física este ano, enquanto não posso exercer a profissão, ganho 

como modelo, faz eu manter minha faculdade e minhas despesas. No futuro, se der para 

conciliar os dois, seria perfeito.  

 

11)  O que você entende por “cidadania”? 

F.P. Cidadania pra mim é respeitar as regras, as leis, fazer parte de uma sociedade e somar com 

ela.  

 

12)  Na sua opinião, os homens e mulheres possuem o mesmo acesso à cidadania no Brasil? 

F.P. Acredito que sim, esse lance de preconceito, machismo, é muita ‘forçação’ também. Muitas 

mulheres trabalham e muitas não querem trabalhar e usam desculpas. Os homens já são minoria.  

 

13) Você se considera uma cidadã diferente daquelas que não possuem a mesma 

visibilidade midiática? 

F.P. Cada um tem que ser bom na sua profissão, no seu meio, naquilo que faz. Ser famoso é 

isso, é ser importante e respeitado no seu meio.  
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14) Você acha que a representação que o jornal faz ao usar fotos como a sua em suas 

capas, contribui para o empoderamento e o viabilização da cidadania das mulheres ou é 

uma forma de objetivação do gênero feminino? 

F.P. Acredito que podemos usar a mídia para expressar nossos pensamentos e tentar melhorar 

a sociedade. É o público que lê e diz que é interessante ou não, se concorda ou não. Gosto de 

expressão minhas opiniões, faço isso querendo o bem e não para aparecer.  

 

15) Qual conselho você daria para outras mulheres que querem ter suas fotos publicadas 

no jornal? 

F.P. Procure uma assessoria de imprensa, sem ela, quem vai fazer com que seja vista? Tem 

espaço pra todo mundo. 

 

16) Você pode me enviar suas fotos para compor o material de pesquisa?  
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Fotos: Fran Petersen / Arquivo Pessoal 

Imagem disponibilizada pela própria Fran Petersen via e-mail.  

 

 

Entrevista 3: Laís Cruz (L.C.)  
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1) Recentemente, você foi capa do Jornal Daqui, veículo de mídia impressa com a tiragem 

mais expressiva do Estado de Goiás: 140 mil exemplares por dia. Você ficou feliz? 

 

L.C. - Primeiramente, fiquei muito feliz, porque foi uma das primeiras matérias que saiu. Eu... 

Foi uma matéria de surfe, ‘né’. Eu como garota surfe. E quando eu vi uma das primeiras 

matérias na internet, foi a matéria do “Jornal Daqui”. Eu vi que tem muita visibilidade, né.  

 

E fiquei muito feliz por ter saído no jornal de Goiás, porque eu sou mineira, né, e deu uma 

repercussão tão grande que o jornal me estendeu a mão assim para fazer uma matéria, para mim 

foi a primeira vez que saí no jornal. E eu fiquei muito feliz. 

 

2) Você tinha ciência da publicação dessa foto? 

 

L.C. - Na verdade eu não tinha muita ciência não, porque quando eu vi eu pensei que na verdade 

era mais um site igual eu faço, né, e depois eu percebi que era uma franquia quase parecida 

com, aqui em BH tem um jornal que se chama Super 15e tem o Aqui16, imaginei que pudesse 

ser maios ou menos parecido. Depois que eu vi a visualização do jornal, da capa do jornal 

impresso, fiquei sabendo que era impresso. Fiz muito jornal mas não sabia que era de Goiás.  

 

3) Você autorizou a publicação dessa foto? 

 

L.C. - Autorizei sim. Na época era o próprio Super, né, mandou pra, eu acho que eles mandaram 

para o jornal porque eu tenho uma assessoria, aí já mandou para fazer a matéria e a matéria com 

certeza foi aprovada e foi encaminhada, né. Foi através da minha assessoria.  

 

4) Quando você tirou essa foto? 

 

L.C. - Eu acho que foi no começo do ano, né. Eu tirei em torno de janeiro ou fevereiro, ah não, 

foi a primeira foto do ano, então foi o primeiro jornal do ano que eu saí foi o Daqui. E foi a 

                                                           
15 Tabloide mineiro que configura-se como o jornal impresso mais vendido do Brasil em 2016, segundo dados da 

Associação Nacional de Jornais (ANJ). 
16 Tabloide mineiro concorrente do Super Notícia.  
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primeira matéria também do Surfe Brasil, né, garota surfe Brasil, que foi uma matéria sobre 

surfe e eles colocaram eu como a primeira matéria do ano e nessa primeira matéria do ano, eu 

tive a oportunidade de sair no jornal também, como a primeira matéria do ano também. Eu acho, 

acredito nisso, porque como a matéria foi bem no começo do ano, então eu acho também que 

foi uma das primeiras matérias para ingressar o ano de 2017. 

 

5)  Como foi a repercussão desta publicação? 

 

L.C. - Foi muito bom, porque na verdade, quando uma modelo ela tem uma visibilidade grande 

de jornal, ela fica com um nome muito grande na internet, nas redes sociais, é, muitas pessoas 

de Goiás me adicionou também, então a minha rede fica movimentada, as pessoas passam a 

conhecer, né, a conhecer meu trabalho, a entrar na rede para ver quem é a menina que saiu no 

jornal de Goiás, para saber quem é a Laís de Minas Gerais, quem é a garota surfe, então eu acho 

que esse tipo de matéria, ainda mais no jornal de vocês, que parece que tem 25 mil exemplares 

ou 40 mil exemplares, eu não sei.  

 

L.C. -  Então, tipo assim, é muito grande, quando foi sair a próxima edição que eu acho que vai 

sair, né, se Deus quiser, aí dá uma evidência maior no nome, porque quando dá uma evidência 

maior no nome, né, Laís Cruz, as pessoas procuram a rede social e a gente consegue ver como 

a cidade de Goiás em jornal direciona bem nas redes sociais, porque a gente vê muito isso em 

rede social, a gente vê como a repercussão em rede social. A princípio houve um pouco nas 

minhas redes sociais, algumas pessoas de Goiás, e vi também na internet que caiu de imediato 

no meu direcionador do Google, né, como uma matéria de nível nacional. 

 

 6)  Quais foram os principais comentários feitos por outras mulheres sobre a sua foto na 

capa do jornal? E quais foram os comentários feitos por homens sobre a foto? 

 

L.C. - Ai, algumas mulheres assim, elas não acreditam que eu tenho o corpo que tenho, porque 

minha cintura é bem fina, assim morena, e algumas pessoas pensam que eu sou daí, não pensam 

que eu sou mineira pelo corpo. Muitas mulheres gostam do meu tipo, porque minha foto é 

parecida como menina mulher. Eu não quero passar nenhum tipo de sensualidade nenhum tipo 

de vulgaridade, eu quero apenas passar a imagem de uma mulher natural. Então, quando eu fiz 

a foto do surfe Brasil, eu quis passar a qualidade da mulher brasileira, uma mulher que se 

entrega ao esporte radical, sem muita maquiagem com uma blusinha do surfe, de biquíni, mas 
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uma mulher em prol e a favor do esporte radical. Então a minha foto ela foi direcionada a favor 

do esporte radical, a favor de uma beleza diferenciada, uma beleza tropical porque eu sou 

morena, né, e eu como uma mineira, sou a favor da diferença, não tô comendo muito pão de 

queijo não porque tô comendo muito pouco.  

 

L.C. - Os homens gostam muito porque o homem adora uma mulher natural, uma mulher de 

curvas, e ali tinha. As mulheres de Minas Gerais são as mulheres mais procuradas para as 

campanhas e trabalhos por sua naturalidade do corpo. As pessoas acham que eu tenho um traço 

muito fino, que sou uma morena de nariz pequeno, de cintura fininha, então os caras acham que 

eu sou uma rainha. Eles me acham bonita, despojada, diferenciada, porque as fotos passam uma 

naturalidade grande e eu bem desejada também nessas matérias, mas é um desejo bem artístico 

mesmo, porque as pessoas desejam fotografar, outros me elogiam muito, falam que sou muito 

bonita, que sou exótica, meio mística, latina, aquela beleza mesmo e as pessoas a meio que me 

respeitar um pouco né, pela matéria, porque é uma matéria mais vista e eles também acham que 

eu sou gostosa. 

 

7)  O que mudou em sua vida após ser retratada na capa deste jornal?  

 

L.C. - Na verdade, cada matéria de jornal, o que muda é que vai acrescentando no seu portfólio, 

queira ou não, matérias que vão te valorizar no seu futuro então quando você tem um impresso 

muito grande que divulga é porque você está conseguindo chegar onde quer chegar. Então, 

quando você tem certa repercussão, ajuda a concretizar mais trabalhos na minha carreira, a ser 

uma modelo mais conhecida, a ter o nome mais falado, “aquela modelo saiu no Jornal Daqui 

de Goiás”, “a menina saiu no Ego, no site internacional lá do The Sun”, então quando a mídia 

é forte, ainda mais essa de mais de 120 mil exemplares, ela dá uma valorização no nome da 

modelo e faz com que a modelo tenha mais credibilidade no mundo da mídia.  

 

8) Você se considera uma celebridade? 

 

L.C. - Não, ainda não me considero uma celebridade porque eu acho que tenho muito que 

aprender ainda e quando você tá na jornada, a carreira de uma modelo é como se fosse uma 

árvore, ela tem que estar bem fincada ao solo para render bons frutos, então me considero ainda 

uma artista com pouco alicerce para brilhar, pronto sim para ser uma celebridade, mas ainda 

sim uma figura pública, uma influenciadora digital e que pode conseguir cativar as pessoas. 
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Mas ainda estou fincando minha árvore para que ela fique com o solo bom e eu tenha bons 

frutos, contando muito com o apoio dos jornais como o Daqui, contanto com cidades 

acolhedoras como Goiás, Goiânia, como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas que 

vão me acompanhar para que assim a fama realmente chegue.  

 

A fama só chega quando você está bem realizada financeiramente, né, porque a princípio dá 

dinheiro sim, mas ainda não estou fazendo nenhuma novela, eu ainda não fui e me formei como 

atriz, então hoje em dia eu sou uma influenciadora digital, eu sou uma modelo já bem conhecida, 

mas ainda não sou uma modelo internacionalmente conhecida, nacionalmente conhecida, eu 

sou regionalmente conhecida em alguns estados, né, já fui no Sílvio Santos, já fiz alguns 

trabalhos, esses trabalhos que a gente faz é apenas para gente ter força no nosso trabalho, então, 

assim eu sou, me considero uma pessoa popular, com fama, mas não famosa, e buscando aí os 

méritos que uma celebridade tem. 

 

9) Na sua opinião o que é ser uma celebridade? Você acha que agora possui fãs? 

L.C. - Na verdade ser celebridade é você estar realizada em vários pontos, realizada primeiro 

na fama, você conquistou aquilo que queria, formou naquilo que queria e você concretizou o 

que queria, o primeiro objetivo, né, você se registrou no sindicato dos artistas tirou sua DRT de 

atriz, aí você ingressou numa jornada na televisão, está bem conceituada, aí você vira uma 

celebridade depois de todo esse sucesso. Aí, depois você pega e começa a fazer esses trabalhos. 

Hoje em dia eu me considero uma celebridade, mas, assim, dentro do meu mundo, né, eu 

cheguei onde eu queria chegar, mas ainda falta conhecer muito, faltam muitas pessoas a me 

conhecer, né, conhecer a Laís.  

 

É muito simples uma pessoa, eu não posso chegar e falar que eu sou famosa, os meus fãs têm 

que me reconhecer, tem que me conhecer de mídias que já passei de jornais que já passei, hoje 

em dia eu sou parada na rua, por pessoas que viram meu trabalho, e principalmente por pessoas 

que gostam das minhas fotos, porque minhas fotos tem um diferencial, porque eu sou criativa, 

eu crio e sou ousada, para ter ousadia de vencer, então eu tenho um trabalho diferencial por 

isso, porque se a pessoa quer eu ousada eu vou ser ousada, se a pessoa quer eu selvagem eu vou 

ser selvagem, se a pessoa quer eu moda eu vou ser moda, mesmo sendo uma modelo fotográfica, 

eu vou surpreender qualquer tipo de campanha, porque eu sou uma modelo que veste a camisa 

da marca que eu estiver, e por isso que há o diferencial em mim, por isso as pessoas passam a 

ter uma admiração muito grande pelas minhas fotos. 
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Hoje minhas redes sociais têm em torno de 32 mil fãs verdadeiros, não é muito, mas para uma 

pessoa ainda começando a fama é muito, né, porque hoje em dia as pessoas compram 

seguidores, fazem um monte de coisa, e hoje em dia as pessoas me convidam, como para ir ao 

Sílvio Santos, me convidam para programa de televisão, os jornais me liga, o Super, né, o Ego, 

hoje em dia tem essas coisas das pessoas me ligarem, então é porque tá conquistando a fama 

aos pouquinhos, né.  

 

10)      Fale de sua carreira como modelo...Essa foto significa um reforço ou um início de 

carreira? Pretende seguir nessa linha? O que pretende fazer para continuar como 

referência na mídia? 

 

L.C. - Ela significa um reforço. O reforço da minha carreira e uma divulgação do meu nome 

em Goiás, porque eu nunca fiz nada em Goiás, então isso me fortalece em Goiás. E a matéria 

foi muito boa para mim, por causa disso, por causa do nome. 

 

Minha carreira começou. Eu sou filha adotiva, né, fui adotada aos 3 (três) anos de idade, eu 

escolhi ser adotada, então sempre tive um luz muito grande, a força de que eu queria ser alguém 

na minha vida, eu nunca pensei em ser modelo, eu sempre me achei muito feia, meio diferente, 

eu estava com cabelo anelado e me achava de uma cor diferente, não achava que tinha o corpo 

ideal para ser modelo, mas eu fui pegando um padrão, o exemplo de muitas pessoas, revistas, 

de televisão e fui pegando o gosto de que eu seria um dia uma modelo, e as pessoas mesmos 

falavam pelas fotografias que eu tirava. Então, assim, nunca tive oportunidade de tirar fotos, 

quando eu completei 15 anos meu sonho era ter um book de fotos, né, eu tirei minhas primeiras 

fotos aos 4 anos de idade na Sonora. E depois eu tirei fotos novamente aos 15 anos profissão, e 

não era tão profissional assim, meu sonho era ter um book mas eu não tinha dinheiro para pagar 

um book de fotos e aí ninguém queria me fotografar porque eu não tinha perfil que as agências 

queriam e aí eu mesma consegui correr atrás da minha carreira, sem empresário, sem assessoria, 

sem ninguém, sem nada, eu consegui tirar minhas primeiras fotos de agência. Aí eu fiz meu 

primeiro book, minha primeira entrevista de televisão, comecei na televisão sambando e depois 

fui vendo meu potencial na Record de Minas Gerais, fui vendo meu potencial de atuação, em 

câmera escondida, de fazer entrevista, de dar entrevista, então de uma simples bailarina eu 

passei a fazer matérias de jornalismo, eles passaram a me valorizar pelo modo como eu me 

vestia, pela minha fisionomia de modelo, e aí, então, as pessoas passaram a me reconhecer, 
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passaram a me rotular, a me adorar, comecei a ganhar fotos e mais e mais trabalhos e me tornei 

uma das modelos mais cobiçadas aqui em Minas Gerais como modelo fotográfico, então em 

pensei, “ah como eu tô com uma idade maior, tô com 28 anos, e a modelo tem um prazo de 

validade, hoje em dia eu sou uma apresentadora, estou estudando para ser uma apresentadora 

melhor de televisão e apresentadora e modelo porque automaticamente eu sou a modelo do meu 

próprio trabalho, mas também eu não vou ter prazo de validade como todas as modelos, que 

encerram a carreira e não podem fazer mais nada, ou seja, sou apresentadora e agora sou atriz, 

vou fazer um filme agora também. E hoje em dia, qualquer matéria que eu apareça, em qualquer 

estado, só revoluciona meu crescimento.  

 

E contínuo projetando minha carreira como atriz, na verdade agora eu estou projetando minha 

carreira como atriz. Eu sou uma modelo e apresentadora, então quando você põe mais uma 

carreira em sua vida, você projeta isso. Então, estou projetando ser atriz boa e conceituada. Eu 

ingresso num filme agora, então minha carreira para revolucionar como atriz, começa com 

pequenos filmes, com um filme de internet, que um dos maiores filmes aceitados pela internet 

e aí eu pego e ingresso num filme como atriz, então eu vou começar minha carreira como atriz 

fazendo um filme. Não é um filme de cinema, mas é um longa-metragem da internet onde vai 

me dar uma visibilidade muito boa. Eu pretendo continuar na mídia com bons trabalhos, hoje 

em dia em torno da minha beleza, do meu corpo, em grandes marcas e somente em grandes 

empresas porque aí eu vou continuar na mídia com nome forte, porque se eu representar e pegar 

qualquer coisa que eu ganho de graça eu vou perder o meu status, vou perder minha projeção 

que eu quero para frente, então, para permanecer na mídia, o que eu faço, eu entro em programas 

de televisão grande, eu entro somente em empresas conceituadas, faço campanha de joias e hoje 

em dia eu faço aquilo que me convém para que eu continue mantendo meu nome na mídia, 

porque se eu não ficar fazendo trabalhos e excelentes fotos, não tiver material de qualidade, eu 

vou sair da mídia, de uma forma ou de outra, eu sou uma artista múltipla, então eu sou uma 

artista que eu vou atuar, vou completamente atuar, tirar foto e apresentar, então estou na parte 

de jornalismo e imagem e na parte de arte cênicas, de atuar na TV e no cinema, então  isso faz 

com que a modela seja valorizada, quando ela não para e vai só aumentando essa parte artística 

dela, ela fica cada dia mais valorizada, então o que vai me valorizar no mercado é a minha 

projeção como atriz, com isso a cada dia vou ficar mais forte na mídia, é isso que vai me manter, 

é a minha carreira como atriz que vai me manter na mídia    

 

11)  O que você entende por “cidadania”? 
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L.C. - Cidadania. Na verdade eu acho que quando se fala em cidadania, fala-se de respeito a 

popularização, fala-se de direitos, fala-se de filhos bem educados, sociedades que foram, 

direitos delas ouvidos, né, então eu acho que a sociedade em geral ela é o respeito de pessoas e 

a valorização da sociedade, e eu acho que quando existe cidadania, existe respeito, existe 

conservação do meio ambiente, existe preserva ao meio ambiente, existe respeito no trânsito, 

eu acho que o município de Goiás mesmo é um pouco semelhante a Minas Gerais, a gente não 

é perfeito mas é pessoas que respeitam um ao outro, que respeitam a natureza, que tem um 

respeito com o filho das outras pessoas, amor ao próximo, então, a cidadania tem um pouca a 

ver com religião, que vai muito da religião também, pode se dizer que quanto mais a religião 

tem uma política mais correta, mais certa, mais a cidadania vai ajudar com que as pessoas sejam 

cidadãos, com muito respeito a ética, muito respeito ao próximo, então, eu prezo muito isso, 

muito pelos direitos do turismo, que apoia as pessoas à se libertarem, à ter um amor próprio, 

um amor a liberdade, eu sou a favor também do combate a morte infantil, a falta de comida, 

porque eu acho que a taxa de mortalidade por causa disso é muito grande, então, assim, sou a 

favor de retirar os adolescentes das drogas, apoio lugares para ali para retirar os adolescentes, 

sou a favor, de grandes projetos de implantar associais de moda e dança para retirar adolescentes 

da rua, acho que isso faz parte da cidadania, todo mundo colaborar com a cultura, acho que 

onde tem cultura tem muita cidadania.  

 

12)  Na sua opinião, os homens e mulheres possuem o mesmo acesso à cidadania no Brasil? 

 

L.C. - É, na verdade, a cidadania no Brasil, ela vem mais a favor da mulher do que mais 

cidadania ao homem, “por quê?”, hoje quem desmata o meio ambiente é os homens, o que mais 

polui o ambiente é uma criação do homem, hoje em dia, por mais que a mulher ganhe liderança, 

já que o mundo não é tão machista quanto antigamente, o homem tem uma culpa muito grande 

por algumas coisas que acontecem na cidadania, acho que a mulher é mais ética, ela pensa mais, 

ela tem a capacidade de ser mais boa, mas a gente precisa do homem para que os projetos andem 

para frente, porque pela revolução do dinheiro, pela parte financeira, pela fortaleza, pela força 

do homem junto ao Brasil. Então, a gente do complemento que é o homem, mas a mulher 

também tem uma delicadeza a mais de cidadania.  

 

13) Você se considera uma cidadã diferente daquelas que não possuem a mesma 

visibilidade midiática? 
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L.C. - Eu me caracterizo como uma cidadã diferente porque eu tenho um projeto social de 

crianças carentes, eu cuido de duas meninas que eu sou madrinha, elas são vítimas de abuso 

sexual, meninas que estão aguardando adoção. Como sou adotiva eu dou apoio à algumas 

meninas adotivas também, tenho projeto de ajuda Amigo Empresário, tenho também um projeto 

hoje que visitamos crianças com câncer e que são fãs de futebol, como eu sou musa de clube 

de futebol, então são crianças que são meus fãs, que já me viram, outras que nunca me viram 

mas gostam de uma pessoa levando alegria, eu tenho esse projeto e tenho um também de 

crianças populares pela internet que inspiraram crianças famosas na internet, eu sou madrinha 

desse projeto, que é uma plataforma de modelos populares para Instagram, onde eu sou a 

madrinha, e isso gera para eles retorno de campanhas publicitárias, então são crianças buscando 

ser artistas.  

 

14) Você acha que a representação que o jornal faz ao usar fotos como a sua em suas 

capas, contribui para o empoderamento e o viabilização da cidadania das mulheres ou é 

uma forma de objetivação do gênero feminino?  

 

L.C. - Na verdade quando o jornal põe uma foto de uma mulher de biquíni, a primeira 

característica que vem é a de uma mulher bonita, então, vai mais do pensamento de cada um 

quando faz uma matéria, então, as minhas fotos quando vai, cada foto minha tem um estilo 

diferenciado, é o mês do câncer então é uma campanha para o mês do câncer, ah é o mês do 

surfe, então é por isso que na minha primeira página que saiu como garota do surfe foi em apoio 

ao turismo, então não foi uma coisa voltada para o ‘vulgarismo’ ou voltada para a sensualidade, 

então eu acho que saiu para a popularização apoiar mesmo as praias, apoiar o surfe, a ser mais 

uma beleza a se observar no dia-a-dia, então, eu acho que o jornal quando põe uma menina na 

capa acho que dá essa visibilidade e está pondo o sonho da menina em prática, para que ela 

ande, para que ela realize seus sonhos, acho que essa matéria do jornal ajuda muito a modelo, 

ajuda a alavancar a carreira dela, ajuda ela ser mais conhecida, queira ou não, você será mais 

reconhecida no estado de Goiás, daqui a pouco você vai ser conhecida no estado de Goiás, daqui 

a pouco você sai num jornal de Minas Gerais e vai ser reconhecida, tem alguns jornais de Goiás 

que as pessoas pegam como exemplo para sair em outros estados, outras regiões, e aí quando 

você chega naquele lugar pensa que não é conhecida, mas na realidade é, isso por causa da 

matéria do jornal.  
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Então o jornal gera essa visibilidade, gera essas características de ajudar a modelo a concretizar 

o sonho dela, porque se ele divulgou ela é porque viu um talento nela e ele quer divulgar esse 

talento para muitas pessoas vê e gerar uma credibilidade para aquela modelo e automaticamente 

gerar uma mídia grande para que muitos exemplares sejam vendidos daquela matéria daquela 

modelo, se eles acreditam tanto naquela modelo e aquela matéria passa a ser reconhecida e 

vendida. Creio que dá maior empoderamento e visibilidade às mulheres. Dá um apoio a mulher 

brasileira, ao sonho da mulher brasileira, porque ser modelo é um sonho de toda mulher 

brasileira e se eu for uma referência de força gera uma coisa legal para a mulher.  

 

15) Qual conselho você daria para outras mulheres que querem ter suas fotos publicadas 

no jornal?   

 

L.C. - O conselho é ter foco, ter vontade, lutar pelo seu sonho, não desistir, ter capacidade de 

lutar por aquilo, e tirar boas fotos e conforme o tempo fazer grandes trabalhos para grandes 

empresas para que gere grande sucesso na carreira como modelo.   

 

16) Você pode me enviar suas fotos para compor o material de pesquisa?  
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Fotos: Laís Cruz / Arquivo Pessoal 

Imagem disponibilizada pela própria Laís Cruz via e-mail.  
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APÊNDICE E 

Entrevistas com leitores do Jornal Daqui. 

 

Entrevista 1: Devanir Nascimento de Jesus 

Idade: 36 anos 

Bairro e Cidade: Jardim Primavera – Goiânia (GO) 

 

  

1) Há quanto tempo a senhora é leitora do Jornal Daqui? 

 

D.N.J. - Vixe, aí! Tem muitos anos, eu acho, eu não sei quanto tempo, mas tem muito tempo. 

 

Mais de cinco anos? 

 

D.N.J. - Mais de cinco. 

 

2) Antes de se tornar um leitor (a) do Jornal Daqui, você possuía o hábito de ler outros 

jornais impressos? Se sim, quais? 

 

D.N.J. - Não, nenhum. 

 

3) Entre as opções de conteúdo/quadros veiculados pelo Jornal Daqui e listados abaixo, 

qual você julga ser o mais relevante? 

 

(a) Notícias  

(b) Promoção “Juntou, Trocou” – Brindes  

(c) Garota da Capa 

(d) Artista Lá de Casa 

(e) Receitas 

(f) Piadas  

(g) Palavras cruzadas 
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(h) Jogo dos 7 Erros 

(i) Classificados  

(j) Outros: __________ 

 

 

D.N.J. - Ah eu gosto dos Classificados, pelas oportunidades de emprego, gosto dos resumos 

das novelas (risos), deixa eu ver, dos signos, deixa eu ver o que mais, dos sete erros também. 

Da promoção né (risos), com certeza é o principal. 

 

4) Então a senhora compra o Jornal Daqui pela promoção? 

 

D.N.J.  – Sim, pela promoção. 

 

5) Entrevistadora: Para a senhora, importa mais a leitura das notícias ou a participação 

na promoção “Juntou, Trocou”?  

 

D.N.J.  – A promoção fica em primeiro lugar, mas gosto dos dois. Eu gosto das notícias. Da 

fofoca, saber a vida dos artistas é muito bom. E as mulheres bonitas (risos). 

 

6) Há quanto tempo a senhora coleciona os brindes que o Jornal Daqui disponibiliza 

através da promoção “Juntou,  Trocou”? 

 

D.N.J.  –  A já tem 5 (cinco) anos. De cinco há seis anos no máximo. 

 

7) A senhora tem todos esses kits, dos cinco anos para cá? 

 

D.N.J.  – Tem não. A gente dá de presente para alguém essas coisas, sabe? Por isso que não 

tenho. 

 

8) Então a senhora usa até para dar como presente, né? 

 

D.N.J.  – Uso para dar como presente. É bem útil, você nem precisa comprar porque tem lá 

guardado. Quando vou num chá de, como que é? Chá de casamento não, chá de panela aí eu já 

levo meu kitizinho.  
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9) E o que a senhora acha dessa promoção do Jornal Daqui? O que a senhora acha que 

tem de bom nessa promoção?  

 

D.N.J.  – Além de cê lê o jornal, tem o kit, você fica na expectativa do kit, né, qual vai ser? 

Qual vai ser? Aí quando a gente olha: “Ih eu vou fazer”, “ah esse não vou fazer não, é ruim”, 

esse por exemplo eu não fiz para mim, fiz para uma amiga minha. Não gostei. 

 

10) A promoção “ Juntou, Trocou” gera uma expectativa? 

 

D.N.J.  – É, mas no caso que eu gosto de ler o jornal, aí aproveitei e fiz para ela. 

 

11) Quando a senhora troca aqui o brinde, a senhora sente assim, como se estivesse sendo 

presenteada? 

 

D.N.J.  – Não. Eu que paguei (risos). Mas me causa uma sensação boa sim! 

 

12) E o que a senhora acha do quadro Garota da Capa?  

 

D.N.J.  – Garota da Capa? Daquela que tem as moças na capa? Das moça bonita, eu gosto. 

A gente fica sabendo da idade, o que ela faz, as dicas que ela dá. Essas coisas tudo.  

 

13) A senhora acompanha o quadro “Garota da Capa”? 

 

D.N.J.  – Sempre leio todas.  

 

14) E para a senhora, o quadro Garota da Capa, ele promove uma valorização ou 

vulgarização da mulher? 

 

D.N.J.  – Não, vulgarização não... Valorização com certeza! 

 

15) E a senhora acha que o conteúdo jornalístico do Jornal Daqui ele colabora com a 

igualdade de homens e mulheres?  
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D.N.J.  – Sim, acho que sim. Com certeza.  

 

16) Na sua opinião, o conteúdo jornalístico veiculado pelo Jornal Daqui colabora para o 

exercício da cidadania de seus leitores, sobretudo, das mulheres? Porquê? 

 

D.N.J.  –  Sim, a gente fica sabendo de muita coisa. Com certeza.  

 

17) Que tipo de informação a senhora consegue obter no Jornal Daqui que colabora com 

a cidadania dos leitores, e sobretudo, das mulheres?   

 

D.N.J.  Por exemplo, sobre protesto, sobre negócio de ônibus, essas coisas, acidente, é, crimes, 

monte de coisas, inúmeras coisas (risadas). 

 

 

 

Entrevista 2: Débora Santana 

Idade: 30 anos 

Bairro e Cidade: Jardim Imperial – Goiânia (GO) 

 

 

1) Há quanto tempo você é um leitora do Jornal Daqui? 

 

D.S. - Há quanto tempo? Tem, eu acho que uns 2 (dois) anos. 

 

2) Antes de se tornar uma leitora do Jornal Daqui, você possuía o hábito de ler outros 

jornais impressos? Se sim, quais? 

 

D.S. – Não.  

 

3) Entre as opções de conteúdo/quadros veiculados pelo Jornal Daqui e listados abaixo, 

qual você julga ser o mais relevante? 

 

(a) Notícias  

(b) Promoção “Juntou, Trocou” – Brindes  
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(c) Garota da Capa 

(d) Artista Lá de Casa 

(e) Receitas 

(f) Piadas  

(g) Palavras cruzadas 

(h) Jogo dos 7 Erros 

(i) Classificados  

(j) Outros: __________ 

 

 

D.S. – As notícias.  

 

4) O que mais te motiva a comprar o Jornal Daqui: ler as notícias veiculadas ou participar 

das ações promocionais?   

 

D.S. Na verdade eu assim, compro mais pela notícia, vim começar a fazer as cartelas com 

brindes agora com esse Jornal Daqui. Antes eu não fazia, sabe? Já comprava com um rapaz 

que vende. Então o jornal eu sempre comprava para saber as notícias, né, do dia-a-dia. 

 

5) Você comprava o brinde diretamente de um vendedor informal, sem ter que colecionar 

os selos e trocá-los nos postos de troca oficiais, nas datas estipuladas pelo Jornal Daqui?   

 

D.S. - Aham, da pessoa que entregava o jornal. É mais fácil do que ficar vindo aqui. 

 

6) Há quanto tempo você coleciona os brindes do Jornal Daqui através da compra dos 

mesmos com vendedores informais?  

 

D.S. Tem uns 2 (dois), 3 (três) anos. 

 

7) A senhora tem todos os brindes já disponibilizados pelo Jornal Daqui? 

 

D.S. - Todos, lá em casa que eu comprei sim. Já não tenho todos desde quando começou. 

 

8) Qual a sua opinião acerca da Promoção “Juntou, Trocou” do Jornal Daqui? 
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D.S. - Acho muito bom assim. Compensa, né. Todo dia é R$ 1 (um real), melhor do que passar 

R$ 60,00 (sessenta reais) assim duma vez e ele sai em conta, porque se fosse para comprar 

separado, um centro, uma vasilha, uma tigela é uns R$ 30,00 (trinta reais), R$ 40,00 (quarenta 

reais). Então é bem compensado.  

 

 

9) Ao efetuar a troca da cartela pelos brindes, você se sente presenteado (a) pelo Jornal 

Daqui? 

 

D.S. - Eu me sinto, eu acho bom. É a primeira vez na verdade, mas achei bom. Só acho ruim 

ter que ir até o local para retirar, né.  

 

10) O que você acha do quadro “Garota da Capa”? 

 

D.S. -  Garota da Capa? É aquelas mulheres que ficam... Ai eu acho umas muito depravada, eu 

não concordo muito não, porque tem muita criança que lê também. Igual, minhas filhas vê. Aí 

incentiva muito as mulher. Já basta as mulher do mundo aí que a gente vê, ainda tem que, mostra 

muito o corpo, né.  

 

11) Para você, o quadro “Garota da Capa” representa uma valorização ou vulgarização 

da mulher? 

 

D.S. -  A vulgarização, na verdade. Com certeza. Não concordo com mulher depravada demais. 

Já basta no dia-a-dia que a gente vê, né, pessoalmente na rua. 

 

12) Você acha que o conteúdo jornalístico do Jornal Daqui colabora com a igualdade entre 

homens e mulheres? 

 

D.S. - Ai. Mais ou menos. Acho que não. A mulher fica depravada.  

 

13) Na sua opinião, o conteúdo jornalístico veiculado pelo Jornal Daqui colabora para o 

exercício da cidadania de seus leitores, sobretudo, das mulheres? Porquê? 
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D.S. - Colabora sim, com certeza. A respeito do, como que é, ah esqueci o nome (risada), a 

respeito das, sobre política, sobre assaltos, que vem muito ocorrendo né, ultimamente tá demais 

e é bom a gente ficar sabendo, né.  

 

Entrevista 3 – Maria  Cleones da Silva (M.C.S.)  

Idade: 41 anos 

Bairro e Cidade: Residencial Triunfo – Senador Canedo (GO) 

 

 

1) Há quanto tempo você é um leitora do Jornal Daqui? 

 

M.C.S. - Já tem uns 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos já, mais ou menos isso. 

 

2) Antes de se tornar uma leitora do Jornal Daqui, você possuía o hábito de ler outros 

jornais impressos? Se sim, quais? 

 

M.C.S. - Não, eu não tinha muito tempo e nem condições de comprar outro mais caro. 

 

3) Entre as opções de conteúdo/quadros veiculados pelo Jornal Daqui e listados abaixo, 

qual você julga ser o mais relevante? 

 

(a) Notícias  

(b) Promoção “Juntou, Trocou” – Brindes  

(c) Garota da Capa 

(d) Artista Lá de Casa 

(e) Receitas 

(f) Piadas  

(g) Palavras cruzadas 

(h) Jogo dos 7 Erros 

(i) Classificados  

(j) Outros: __________ 

 

M.C.S. - Eu leio muito a parte policial. E a parte da novela também. 
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4) O que mais te motiva a comprar o Jornal Daqui: ler as notícias veiculadas ou participar 

das ações promocionais?   

 

M.C.S. - As duas coisas.  

 

5) Há quanto tempo você coleciona os brindes disponibilizados pela Promoção “Juntou, 

Trocou” do Jornal Daqui? 

 

M.C.S. - Os Kits? Já, já tem um tempinho que eu junto, eu não tenho bem a noção.  

 

6) Desde o começo do Jornal Daqui, em 2007? 

 

M.C.S. - Não, desde o começo não. Mais de um ano. Tem mais de um ano. É porque antes eu... 

(risos). Antes era eu e meu marido que a gente juntava, então eu lembro nem o que tem. A gente 

separou, aí ele colocou as outras vasilhas que era mais ele que participava. 

 

7) Qual a sua opinião acerca da Promoção “Juntou, Trocou” do Jornal Daqui? 

  

M.C.S. - Eu acho boa. Eu gosto porque as vasilhas são bonitas e outra, é um jornal que está 

acessível as pessoas comprarem, porque os outros jornais são bons, mas nem todo mundo tem 

mais de R$ 3,00, R$ 2,00 para comprar um jornal todos os dias, pesa no orçamento né gente.] 

 

 

8) Ao efetuar a troca da cartela pelos brindes, você se sente presenteada pelo Jornal 

Daqui? 

 

M.C.S. - Sinto sim. Tanto que mesmo quando eu tô eu vou só pra trocar. 

 

9) O que você acha do quadro “Garota da Capa”? 

 

M.C.S. - Muito bonita, acho as moça muito bonita, apesar que eu não tô bonita igual elas, mas 

acho muito bonita. 
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10) Para você, o quadro “Garota da Capa” representa uma valorização ou vulgarização 

da mulher? 

 

M.C.S. - Não, valoriza sim. Porque se a mulher é bonita não tem problema nenhum mostrar o 

que ela tem de bonito. 

 

11) Você acha que o conteúdo jornalístico do Jornal Daqui colabora com a igualdade entre 

homens e mulheres? 

 

M.C.S. - Não, alguns homens ainda são muito preconceituoso.  

 

12) Você acha que esse preconceito por parte do gênero masculino influencia a produção 

do Jornal Daqui?  

 

M.C.S. - Não, não, mas os homens, tem alguns homens, que olha com outros olhos, né, nem 

todos são assim. Entendeu, não é isso que o jornais tá proporcionando. 

 

13) Na sua opinião, o conteúdo jornalístico veiculado pelo Jornal Daqui colabora para o 

exercício da cidadania de seus leitores, sobretudo, das mulheres? Porquê? 

 

M.C.S. -  Sim, sim, porque promove muito emprego, né, tantos emprego assim, mas tem muita 

gente que ganha, tem gente que tá desempregado ganha uma porcentagem aqui com a troca do 

selo, igual, por exemplo, eu não tinha todos os selo, tem gente aqui disponível, vendendo. 

 

14) Você já comprou os selos de vendedores informais?  

 

M.C.S. -  Comprei porque tem vez que não tenho tempo de comprar o jornal no dia, às vezes 

eu vô outro dia e não tem, principalmente no feriado que a gente dorme até mais tarde. A gente 

dorme até mais tarde e corre o risco de não achar no outro dia seguinte. 

 

15) Você já comprou o brinde diretamente de um vendedor informal, sem ter que 

colecionar os selos e trocá-los nos postos de troca oficiais, nas datas estipuladas pelo Jornal 

Daqui?   
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M.C.S. -  Não, não, nunca, nunca peguei o kit pronto, porque eu prefiro fazer a troca.   

Entrevista 4 - Onomar Novais 

Idade: 59 anos 

Bairro e Cidade: Setor dos Funcionários – Goiânia (GO) 

 

1) Há quanto tempo você é um leitor do Jornal Daqui?  

 

O.N. - Desde quando ele foi lançado. 

  

2) Há mais de 10 (dez) anos então? 

 

O.N. - Se tem 10 (dez) anos, já. Desde o início a gente faz essa. Inclusive lá em casa tem um 

quarto cheinho só com os brindes, por causa da minha esposa, que é ela que... No início a gente 

fazia 3 (três), segundo ela era um para cada filho, filha, nós temos 3 (três) filhas. 

 

3)  Então você coleciona os brindes para os enxovais de suas filhas?   

 

O.N. -  Isso. Elas gostam bastante! 

 

4) Durante todo este tempo colecionando os brindes, você já comprou selos ou kits 

diretamente de vendedores informais.  

 

O.N. - Eu já comprei e quando sobra selos eu saio distribuindo para outras pessoas.   

 

3) Antes de se tornar um leitor do Jornal Daqui, você possuía o hábito de ler outros jornais 

impressos? Se sim, quais? 

 

O.N. - O Popular e o Diário da Manhã.  

 

4) Você ainda lê estes jornais?  

 

O.N. - Não. 
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5) O que mais te motiva a comprar o Jornal Daqui: ler as notícias veiculadas ou participar 

das ações promocionais?   

 

O.N. -  Eu compro pelos dois. Eu deixei de comprar o O Popular por causa do formato dele, eu 

gostava daquele formato anterior, mais tradicional. Quando eu compro, eu compro o Diário da 

Manhã agora. 

 

 

6) Entre as opções de conteúdo/quadros veiculados pelo Jornal Daqui e listados abaixo, 

qual você julga ser o mais relevante? 

 

(a) Notícias  

(b) Promoção “Juntou, Trocou” – Brindes  

(c) Garota da Capa 

(d) Artista Lá de Casa 

(e) Receitas 

(f) Piadas  

(g) Palavras cruzadas 

(h) Jogo dos 7 Erros 

(i) Classificados  

(j) Outros: __________ 

 

 

O.N. -  Sem dúvidas, a promoção.  

 

7) Qual a sua opinião acerca da Promoção “Juntou, Trocou” do Jornal Daqui? 

 

O.N. -  Uai, é uma iniciativa boa porque a maioria das pessoa de baixa renda não tem condição 

de comprar isso aí, certo, e compra o jornal, inclusive tem umas que proveita até para vender, 

revender. 

 

8) Você já chegou a vender seus  brindes?  

 

O.N. -  Não, nunca não. Mas tem muitas pessoas que conheço que compra para vender, inclusive 

eu fui funcionário público até agora o dia 17 de maio quando me aposentei do serviço público 

e eu tinha umas três colegas lá comigo na delegacia, que eu era lotado lá na delegacia, e elas 

compravam mais de 10 (dez) jornaizinhos por dia para revender isso aí. Então elas 

complementava a renda delas com a venda desses kit. 
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9) Ao efetuar a troca da cartela pelos brindes, você se sente presenteado pelo Jornal 

Daqui? 

 

O.N. -  Presenteado não, eu me sinto que eu paguei por ela, né, é uma troca justa.  

 

10) O que você acha do quadro “Garota da Capa”? 

 

O.N. - Eu gosto. (Risos). Gosto bastante!  

 

11) Para você, o quadro “Garota da Capa” representa uma valorização ou vulgarização 

da mulher? 

 

O.N. - Eu acho que, a valorização, porque o homem gosta muito de valorizar a mulher e tá 

vendo ali, tá valorizando ela, tá achando bonita, tá admirando. Certo. Eu acho que não é uma 

depreciação não.  

 

12) Você acha que o conteúdo jornalístico do Jornal Daqui colabora com a igualdade entre 

homens e mulheres? 

 

O.N. - Eu creio que sim, porque dá oportunidade para todo mundo ficar informado, né, do que 

tá acontecendo não só no Goiás, mas no mundo né. 

 

13) Na sua opinião, o conteúdo jornalístico veiculado pelo Jornal Daqui colabora para o 

exercício da cidadania de seus leitores, sobretudo, das mulheres? Porquê? 

 

O.N. - Sim, a partir do memento que ela traz informação e ainda ajuda muitas pessoas a ter uma 

renda própria acho que ela tá colaborando.     

 

 

Entrevista 5 – Marcos Rosa (M.R.) 

Idade: 39 anos 

Bairro e Cidade: Setor Progresso – Goiânia (GO) 
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1) Há quanto tempo você é um leitor (a) do Jornal Daqui? 

 

M.R. - Ah, desde quando ele saiu, há mais de dez anos.  

 

2) Antes de se tornar um leitor (a) do Jornal Daqui, você possuía o hábito de ler outros 

jornais impressos? Se sim, quais? 

 

M.R. - Lia o O popular.  

 

3) Você ainda lê o O Popular?  

 

M.R. - Não. 

 

4) Entre as opções de conteúdo/quadros veiculados pelo Jornal Daqui e listados abaixo, 

qual você julga ser o mais relevante? 

 

(a) Notícias  

(b) Promoção “Juntou, Trocou” – Brindes  

(c) Garota da Capa 

(d) Artista Lá de Casa 

(e) Receitas 

(f) Piadas  

(g) Palavras cruzadas 

(h) Jogo dos 7 Erros 

(i) Classificados  

(j) Outros: __________ 

 

M.R. – As notícias e os brindes.  

 

5) Há quanto tempo você coleciona os brindes disponibilizados pela Promoção “Juntou, 

Trocou” do Jornal Daqui? 

 

M.R. – Há mais de dez anos.  

 

6) Qual a sua opinião acerca da Promoção “Juntou, Trocou” do Jornal Daqui? 

 



209 
   

 

M.R. – É boa. Eu achei boa porque a gente vai comprando, né, são vasilhas boas e você não vai 

pagar de uma vez, e vai comprando, vai juntando.  

 

7) Ao efetuar a troca da cartela pelos brindes, você se sente presenteado (a) pelo Jornal 

Daqui? 

 

M.R. – Sinto sim, e até posso presentear com esse kit, já fiz isso e deu certo.   

 

8) O que você acha do quadro “Garota da Capa”? 

 

M.R. -  Esse eu não olho muito não (risos), nem sempre olho.  

 

9) Para você, o quadro “Garota da Capa” representa uma valorização ou vulgarização da 

mulher? 

 

M.R. -  Acho que valoriza, acaba dando um destaque para a mulher né. 

 

10) Você acha que o conteúdo jornalístico do Jornal Daqui colabora com a igualdade entre 

homens e mulheres? 

 

M.R. -  Sim, pelas notícias que passa, informações importantes né, tudo combina com homens 

e mulheres.  

 

11) Na sua opinião, o conteúdo jornalístico veiculado pelo Jornal Daqui colabora para o 

exercício da cidadania de seus leitores, sobretudo, das mulheres? Porquê? 

 

M.R. -  Olha, eu acho que ajuda sim né, porque a gente sempre fica informado, tem informação 

para todos.  

 

 

Entrevista  6 – Wanderson Simão (W.S.)  

Idade: 30 anos  

Bairro e Cidade: Setor Perim – Goiânia (GO)  
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1) Há quanto tempo você é um leitor (a) do Jornal Daqui 

 

W.S. - Vixe, não sei. Assim que começou as troca (de brindes), há mais de dez anos.  

 

2) Antes de se tornar um leitor (a) do Jornal Daqui, você possuía o hábito de ler outros 

jornais impressos? Se sim, quais? 

 

W.S. -  Não, quase não leio nem hoje.  

 

3) Entre as opções de conteúdo/quadros veiculados pelo Jornal Daqui e listados abaixo, 

qual você julga ser o mais relevante? 

 

(a) Notícias  

(b) Promoção “Juntou, Trocou” – Brindes  

(c) Garota da Capa 

(d) Artista Lá de Casa 

(e) Receitas 

(f) Piadas  

(g) Palavras cruzadas 

(h) Jogo dos 7 Erros 

(i) Classificados  

(j) Outros: __________ 

 

W.S. -  A promoção.  

 

4) O que mais te motiva a comprar o Jornal Daqui: ler as notícias veiculadas ou 

participar das ações promocionais?   
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W.S. - Acertou em cima, a promoção.  

 

5) Há quanto tempo você coleciona os brindes disponibilizados pela Promoção “Juntou, 

Trocou” do Jornal Daqui? 

 

W.S. – Desde quando anunciaram o lançamento do jornal, ai eu comecei a juntar e nunca mais 

parei.  

 

6) Qual a sua opinião acerca da Promoção “Juntou, Trocou” do Jornal Daqui? 

 

W.S. – A passada que veio duas tigelas foi horrível, quase parei. Agora as outras tá indo bem, 

mas no geral é legal porque eu acho que não teria tanto crescimento se não fosse o kit. 

 

7) Você acha que é a promoção “Juntou, Trocou” que garante a existência do Jornal 

Daqui?  

 

W.S. –  Eu tenho certeza, se não fosse essa promoção não ia ter jornal, todo mundo compra ele 

para juntar os kits, eu mesmo não compraria se não tivesse kits.  

 

8) Ao efetuar a troca da cartela pelos brindes, você se sente presenteado (a) pelo Jornal 

Daqui? 

W.S. –  Uai, é uma facilidade de você adquirir algo, então não me acho presenteado, mas acho 

que facilita comprar as vasilhas.  

 

9) O que você acha do quadro “Garota da Capa”? 
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W.S. –   Que que isso? (risos) Minha esposa não gosta não. Eu quase não olho, mas por mim 

olharia mais, eu gosto, acho que é um bom jeito de mostrar a beleza.  

 

10) Para você, o quadro “Garota da Capa” representa uma valorização ou vulgarização 

da mulher? 

 

W.S. –   Uai, sempre teve, né, então acho que ela fica vulgar sim. É bom de ver, mas eu não 

teria nada com uma mulher dessas que aparece na capa. Tipo assim, não tem como falar que 

vai ficar, só atrapalha a imagem da própria mulher, né, do jornal não. 

 

10) Você acha que o conteúdo jornalístico do Jornal Daqui colabora com a igualdade 

entre homens e mulheres? 

W.S. –    Se aquilo lá faz alguma vantagem para o jornal? Acredito que não. Eu não sei o 

conteúdo dele, as vezes eu poderia olhar algum negócio de futebol, alguém que trabalha, cada 

um olha o que quer né. Eu acho que de certa parte, sei lá, qual foi a pergunta mesmo? 

 

Eu perguntei se o Jornal Daqui colabora com a igualdade entre homens e mulheres.   

W.S. –    Igualdade? Não, uai, cada um vai olha só o que necessita, cada um vai no que acha 

certo.  

 

10) Na sua opinião, o conteúdo jornalístico veiculado pelo Jornal Daqui colabora para o 

exercício da cidadania de seus leitores, sobretudo, das mulheres? Porquê? 

W.S. –   Uai, creio que sim, ele é um guia para a sociedade, o que a gente vê lá é importante 

para o nosso dia a dia e para os direitos de todo. 
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